
 

 

 آنتی بیوتیک های طبیعی

 

 

بدن طیوردر ها مکانیسم عملکرد آنو  دارویی یاهانگ  

گیاهان دارویی همواره نقش مهمی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع داشته اند استفاده از گیاهان دارویی 

قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع غذایی و همچنین درمان و پیشگیری از بیماری ها در 

دارویی سهولت استفاده و عدم وجود اثرات متقابل با  از جمله فواید استفاده از گیاهان .طول تاریخ بوده اند. 

 سایر داروها و یا اثرات سوء بر سالمت و عملکرد می باشد

با توجه به اثرات فرعی و زیانبار داروهای شیمیایی و همچنین خطرات زیست محیطی که استفاده از این  

های طبیعی در میان جوامع افزایش یافته  داروها بهمراه دارد تمایل به معالجه با داروهای گیاهی و فرآورده

 است.

 های فراسنجه و عملکرد بر داروئی گیاهان از استفاده مثبت اثرات بسیاری در زمینه تغذیه طیور نیز آزمایشات

 اثبات کرده اند. گوشتی را خونی جوجه های

 

 :هارمچبخش 

Capasicum annuum L. 

 ،یبه عنوان مکمل خوراکبدلیل سطح باالی ترکیبات فعال زیستی  ییدارو یاهانو گ استفاده از افزودنی ها

 های محرک رشد می باشند. یوتیکب یآنت یبرا مناسبی یها جایگزین

 ،مصرف خوراک یکمانند تحر یورط یهدر تغذاین افزودنی ها  اثراتگستره وسیعی از  اتیشاز آزما در بسیاری

مرگ  زانیوزن بدن، کاهش م یش، افزاکوکسیدیواستات کیو تحر یدانیاکس یآنتاثرات  یکروبی،م ضداثرات 

 قرمز فلفل خصوصیاتحاضر  در مطالعه. به اثبات رسیده است هاخون و بافت پروفیل چربی در و بهبود  یرو م

 مهشید ابراهیم نژاد

 واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان



 

 

ور به طدر دهه های گذشته ها  یوتیکب یآنت .بررسی می شود یگوشت یدر جوجه ها کرد آنعمل و مکانیسم

 از آنها ی. اگر چه برخشدنداستفاده  یدام یفرآورده ها یددر تول یگسترده ا

و بهبود نرخ  ها از بیماری یشگیریپ اما اغلب با هدف ،دارند یدرمان استفاده یواناتبهبود سالمت و رفاه ح یبرا

 کارآیی ضریب تبدیل استفاده می شوند.رشد و 

 یوانیو ح یانسان یدرمان عفونت ها یها که برا یوتیکب یمقاوم در برابر آنت سویه های پیدایشالبته با توجه به 

 منوعمرا  یواناتح یهبه عنوان محرک رشد در تغذ ها یوتیکب یاروپا استفاده از آنت اتحادیهشود،  یاستفاده م

 اعالم کرده است.

 یشافزا ینعملکرد رشد و بازده خوراک و همچن موجب کاهشها به عنوان محرک رشد  یوتیکب یحذف آنت

از جمله استفاده  یوتیک ها،ب یآنتی برا یگزینجا های روش .می شوددر حیوانات  یخاص یها ارییمبروز ب

 نیاهااز گ ییبخش ها یاو  ییدارو یاهان، گروغن های ضروری ی،آل یدهایها، اس یوتیکبی پریوتیک و پروب

ی گیاهان دارویمهمترین یکی از  فلفل قرمز یا یسینکاپسا .می باشندپونه کوهی و یحان ر یشن،مانند آو

رمز فلفل ق تغذیه انسانی مورد استفاده قرار می گیرد.که بطور گسترده در  (.Capsicum annuum Lاست)

قابل  اثرات ییگرما استرس یرکاهش استرس در پرندگان تحت تاث یقکه از طر است C یتامینسرشار از و

شاخص  یشافزاها موجب  جوجه یاد( گزارش داد که تراکم ز2002) Droge ید دارد.بهبود تول در یتوجه

اء در غش یستیز یها از مولکول یاریبسموجب آسیب تواند  یکه م می شود آزاد یها یکالراد یدتنش و تول

 و تیکفیتوبیو یک افزودنیبه عنوان  یگوشت یجوجه ها یهاثر فلفل قرمز در تغذاین مطالعه  در .لی شودسلو

 .مورد بررسی قرار می گیرد آن عمل مکانیسم 

 :فلفل قرمز و خواص آنها یولوژیکیفعال ب یباتترک

 ز جملها یگل یمفلفل قرمز و مر یاه،فلفل س ی،رزمار یشن،آو یر،، ساورگانو )پونه کوهی(مانند  دارویی یاهانگ

 .هستند یگوشت یجوجه ها صورت گرفته بر روی یقاتتحقدر  فیتوبیوتیکافزودنی های  ینتر یجرا

 فنل ،ترپنوئیدها مانند ثانویه های متابولیت عمدتا گیاهان بیولوژیکی فعال ترکیبات

 .هستند آلکالوئیدها و گلیکوزیدها ها،

 48 حدود .ت استمتفاو ،تولیدشرایط  و بیولوژیکی عوامل به علت گیاهان در مواد شیمیایی این غلظت و ترکیب

ضد فعالیت  و نوروتونیک فعالیت به دلیل  که است کپسایسین کپسینوئیدها، درموجود  فعال مواد  درصد

 محسوب می شود. مهم آلکالوئیدلیپیدی یک  پراکسیداسیون کاهش آن در پتانسیل و میکروبی



 

 

این  ،یدهای کپسایسینوئید را تولید می کنداست که آلکالوئ یاهیثابت کرده است که فلفل تنها گ یقاتتحق

ل نقش های مهمی بدلیکه  یدهایی هستندآلکالوئکپسایسینوئیدها د. نباش یم فلفلتند مسئول طعم ترکیبات 

 در مورد خواص قبلی مطالعات دارند. یدر صنعت داروسازکه در سیستم عصبی ایفا می کنند اهمیت زیادی 

 یآنت واصخ شامل این ترکیبات ییو دارو یوشیمیاییاز خواص ب یاریبس کپسایسینوئیدها یتوشیمیاییف

 آنها را نشان داده است.ضد سرطان خواص و ضد آلرژیک ، یضد التهاب ،ییداناکس

Luqman ( گزارش 2006و همکاران )یتامینتر از وکه فلفل موثر کردند E را مهار  یپیدیل یداسیونپراکس

 می کند.

وزن  یشو افزا یفراوص یدترشح اس، پانکراس و روده یها یمآنز یتفعال موجب افزایش تواند یم کپسایسین

 یجذب م (در روده عمدتاً) فعالانتشار  کپسایسین از طریق ٪58 یباتقر ی شود.گوشت یبدن در جوجه ها

  .شود

 یورط خوراک.( به عنوان مکمل در .Capsicum annuum Lفلفل قرمز )استفاده از 

به  حساسهای  یرندهگ وجود عدم یاو یسین کپسا ی اتصال بهخاص برا یها یرندهگوجود عدم  یلبه دل طیور

موجب  یسینکپسا یگر،د یاز سو (. Szolcsangi ،1976)یستندن قادر به تشخیص طعم های تند یسینکپسا

ی، مصرف خوراک را تحت تأثیر قرار می گوشت مرغهای در جیره افزودن آن ینبنابرا می شوداشتها  یشافزا

 دهد.

  کپسانتین و کپسائیسین. کپسایسین،فلفل قرمز عبارتند از: موثر  یباتترک

فعال فلفل قرمز  یباتاز ترک مجموعه ایکه  هنشان داد طیور عملکرد مطالعات جدید صورت گرفته بر روی

 یاصل یبرکت یسینکپسا قبالً گفته شدهمانطور که  شیمیایی بیماری هستند. درمان پیشگیری و دارای اثرات

 ( 7991و همکاران،  Jancsoمختلف فلفل قرمز است ) یتند گونه ها طعم  فعال مسئول

 .می باشد در مخاط معده یعمل حفاظتیک  دارای عصب آوران یمحرک انتها یکبه عنوان  یسینکپسا

Yoshioka ( 2007و همکاران )یتامینوکه فلفل قرمز سرشار از  نشان دادند C  کاهش استرس  بااست که

 یاهیگ یکه عصاره ها مشخص شده یاگر چه به خوب دارد. یدتولفرآیند در بهبود  یقابل توجه یرتاثگرمایی 

( گزارش 2002و همکاران ) Hernandez ،بهبود می بخشند یگوشت یدر جوجه ها را هضم خوراک یتقابل

 ای انوادهخکپسینوئیدها  نبود. ی دارتفاوت معن ینو ا ایجاد کردند بهبود عملکرد یکم تنهامواد  ینادند که کر

شامل )کپسینوئیدهاد. محسوب می شونکه جزء تند در فلفل قرمز  یسین هستندآنالوگ کپسا یباتکاز تر



 

 

 یکتحر احتماالً درکه وجود دارند ، تنددر فلفل قرمز  ییندر سطوح پا ات و دی هیدرو کپسیات(کپسی

 .نقش دارند در بدن صخا یمیترم یهافرآیند

 ی:گوشت یخون جوجه ها یچرب یتو وضع یدتول عملکرد فلفل قرمز در اتاثر

Kassie ( 2072و همکاران )ر ید دبر عملکرد تولرا  تند ل قرمزبا فلف مکمل شدهاستفاده از خوراک  کارآیی

شدند و به پنج  یمتقس ییتا 60به پنج گروه  یکروزهجوجه  000 .ی مورد بررسی قرار دارندگوشت یجوجه ها

و  0218، 028، 0228تیمارهای دیگر به ترتیب حاوی و  فاقد هرگونه افزودنیگروه کنترل  یک یمار شاملت

وزن زنده، مصرف خوراک، در  یقابل توجه یاربس یش( افزاP <0.05) یجنتا .یاقتند اختصاص قرمز فلفل 7٪

 یخوراکامعا و احشاء در وزن  یدار ی، اما تفاوت معننشان داد و درصد الشه ییغذا یلتبد یببهبود ضر

می . مشاهده شدن کلسترول خوسطح کاهش درصد فلفل قرمز  7و  0218 یحاو یها یرهجدر  .مشاهده نشد

 موجب افزایش خوراک در ٪7و  0218در سطح  یافزودن بصورت مخلوطیک استفاده از  توان نتیجه گرفت که

اثر استفاده  یین( به منظور تع2070و همکاران ) یشاهورد ی می شود.خون صفاتجوجه و بهبود  یعملکرد کل

نجام ا یگوشت یو مخلوط آنها بر عملکرد جوجه ها یاهفلفل قرمز، فلفل سبا آزمایشات خود را ن ترکیب ایاز 

 قرمز، فلفل ٪0202 شامل تیمارهاشدند، و  یهتغذ جیره شاهدبه عنوان  یهپا یرهجها با یک . جوجه دادند

 یلتبد یبوزن بدن و ضر یش. مصرف خوراک، افزابودند ولدو محص یناز ا یبیو با ترک سیاه فلفل 0202٪

مورد  وکاسلینبیماری در برابر  یباد یآنت یترخون و ت گلوکز ی گلیسیرید،کلسترول، تر شد. برآورد ییغذا

 یوشتگ یدر جوجه ها یاهنشان داد که استفاده از فلفل قرمز و س یج این محققین نیزقرار گرفت. نتا یبررس

 اهیاستفاده از فلفل قرمز و س ین،عالوه بر ا .بهبود می بخشدیل غذایی را تبد یب، مصرف خوراک و ضربدن وزن

 (.P <0.05)شددر خون  یتلنفوس یل بهغلظت گلوکز و نسبت هتروف یسرید،گل یباعث کاهش کلسترول، تر

 ٪7خوراک در سطح  یبه عنوان افزودن یاهکه استفاده از فلفل قرمز و س بطور کلی می توان نتیجه گرفت

( عملکرد 2077و همکاران ) Kassie یدر مطالعه قبل .های گوشتی می شود جوجه یکلعملکرد  بهبود موجب

چهار سطح فلفل  بررسی شد.فلفل قرمز  یحاو یها یرهج یه شده باتغذ 005راس های گوشتی نژاد جوجه 

نشان داد که استفاده  یج. نتاشدافزوده  یهپا جیره به ( به مدت شش هفته٪720و  0218، 0280، 0228قرمز )

 یلتبد یبوزن بدن و ضر یشبهبود افزا ییغذا جیره در ٪720 و ٪0218 ،٪0280از فلفل قرمز در سطح 

کاهش نیز خون را  کلسترول کل غلظت ٪720 و ٪0218 ،٪0228ح وحال سط یندر ع غذایی را به همراه دارد.

خوراکی در مقادیر مکمل  یکبه عنوان  قرمزفلفل  استفاده از که می توان نتیجه گرفت این داده ها از. داد

( 2072و همکاران ) Goncalves .ی به همراه داردگوشت یجوجه ها بدن را در عملکرد بهبود معین،

 قرار یمورد بررس یگوشت یکبد و عملکرد جوجه ها کارکرد را بر( BRPM) برزیلی فلفل قرمز پودراثرات 

 افزایش ینوترانسفرازسطح آسپارتات آم، BRPMبا  تغذیه شده یگوشت یجوجه ها یروزگ 27 سن در دادند.



 

 

شاهد  روهگ نسبت به ی بیشتریوتیکب یآنت یتفعال همراه باکه کاهش یافت  ینوترانسفرازآم ینآالنسطح و 

 20خوراک در  یلتبد یوتیک موجب بهبود ضریبب یبدون آنت یامکمل با استفاده از این  (.P <0.05)بود

مختلف  دارویی یاهاناثر گ یبررس برای یشات گسترده ای را( آزما2078و همکاران ) Puvača .گی شدروز

 Capsicum annuum( و فلفل قرمز ).Piper nigrum L) یاه.(، فلفل سAllium sativum L) یرمانند س

L.رهیبا ج آزمایشی تیمارهای. در جوجه های گوشتی انجام دادند خون یچرب یلو پروفا یدی( بر عملکرد تول 

 ادیردر مق اآنه فلفل قرمز و مخلوط یاه،فلفل س یر،س جیره پایه،اما عالوه بر  شدند یهتغذ مشابه گروه شاهد یهپا

در از لحاظ آماری با دو سطح از فلفل قرمز  پرندگان تغذیه شده. به خوراک آنها اضافه شد درصد 7و  028

لسترول ک یسیرید،گل یتر سطح ینباالتر .ی داشتندالتروزن بدن با یگرد یها تیمارو  شاهدبا گروه  یسهمقا

 یاز نظر آمار تیمارهانسبت به  گروه شاهد( در خون پرندگان LDL) ی پایینچگال با یها یپوپروتئینل و کل

 Puvača( در گروه شاهد مشاهده شد. HDLباال ) یبا چگال یپوپروتئینل یسطح آمار ینتر یینپا .متفاوت بود

افزودنی های دارویی  یحاو یره هایج پرندگان تغذیه شده باکه  یدندرس یجهنت ین( به ا2078)و همکاران 

 د.گروه شاهد کسب کردنبا  یسهدر مقابهتری خون  یچرب یتو وضع یدتول بازدهی

 یریگ یجهنت

ور طبه می تواند گرفت که فلفل قرمز  یجهتوان نت ی، مقبلی یقاتتحقنتایج موجود و  یاساس داده ها بر

مل به عوا یوردر ط کارآیی استفاده از این افزودنی هااستفاده شود.  یگوشت یجوجه ها یهدر تغذ یگسترده ا

 یم ند راتمانند فلفل قرمز  گیاهانیگرفت که  یجهتوان نت یاز اطالعات به دست آمده م دارد. یبستگ یاریبس

 ی،ه طور کل. بفاده کرداست یورط یهدر تغذن و کاهش کلسترول خو یدیبهبود عملکرد تول یبرا یتتوان با موفق

 یورط یه، اما دانش استفاده از آنها در تغذی دارداثرات مثبت با خواص دارویی در تغذیه طیور یاهانگاستفاده از 

  است. یشترب یقاتتحق مندیازهنوز محدود و ن
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