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 کیده:چ

سم ها برای چندین دهه در جیره  سط میکروارگانی شده تو ضد میکروبی ایجاد  افزایش  طیور با هدفتاثیرات 

، فشار کارآیی و کاهش مرگ و میر به خصوص در جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند

تی ر آنمرتبط با گستتتترح ااتیامی مماومت آنتی بیوتیکی باکتری ها منجر به گستتتترح افزودنی های  ی

ست که در نتیجه منجر به بهبود شده ا شدرد جوجه های کارک بیوتیکی  سال های گوشتی  ست. در  خیر، اه ا

یوده است. نگیاهان آروماتیک و عصاره آنها به عنوان تحریک کننده رشد و سالمت توجه زیادی به خود جلب 

ست. اسانس گیاهی ثانویه او سایر متابومیت های  (EOs)ی آنها ناشی از اسانس های گیاهبیشتر ویژگی های 

 هضیی، تحریک گردح خون، خصوصیات آنتی اکسیدانی، کاهش ی باعث افزایش تومید ترشحاتهای گیاه

عات طالمیزان باکتری های پاتوژن و افزایش کارآیی ستتیستتتم ایینی می شتتود. هدف این ممامه مروری بر ا

امی و توصتتیم مکانیستتم های عیت ااتی منتشتتر شتتده از استتانس های گیاهی و اجزای آنها در تیویه طیور

ست. دانش موجود درباره  شده و زمینه های تحمیآنها ستیک ارائه  سینرژی ستیک و  ماتی برای اثرات آنتاگونی

 آینده پیشنهاد شده اند. 

 

 کلمات اختصاری:

ADG: average daily gain;  
AGP: antibiotic growth promoters; 
ATP: adenosine triphosphate; 
Eos: essential oils;  
BHA: butylated hydroxyanisole; 
BHT: butilated hydroxytoluene;  
BW: body weight; 
GI: gastrointestinal tract; 
LD50: lethal dose 50 
MIC: minimum inhibitory concentration;  
TRP: transient receptor potential;  
TRPV1: transient receptor potential vanilloid type;  
TRPA1: transient receptor potential ankyrin type; 
TRPM4: transient receptor potential melastatin type 
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 مقدمه -1

ها در تیویه طیور به منظور بهبود رشد، مصرف  وا و کاهش مرگ و میر در بیوتیکآنتیاستفاده پیشگیرانه از 

ها در مورد انتمال و افزایش مماومت های کلینیکی به خوبی مستند شده است. هرچند، نگرانیاثر بییاری

ها در  وا به عنوان محرک رشد بیوتیکباکتریایی از طریق زنجیره  وایی منجر به مینوعیت استفاده از آنتی

(AGPدر اتحادیه اروپا )  از گیاهان شامت عصاره های جدید مشتق ودنیشده است. در نتیجه، افز ۲00۶از سال

های  وایی در آینده مورد ها به عنوان جایگزینی برای استراتژیگیاهان آروماتیک و اجزای تخلیص شده آن

اند. این محصوالت از آنجایی که عیوما در صنعت خوراک به عنوان موارد ایین و مورد بررسی قرار گرفته

 جاری مورد استفاده متداول دارندهای تبیوتیکمزایایی نسبت به آنتی ،انداستفاده متداول شناخته شده

(Varel,2002.)  های ااتیامی رشد ایوانات در این گیاهان دارویی توجه زیادی را به عنوان افزایش دهنده

افزایش یافته  1990های رشد بر پایه گیاه از سال افزایش دهنده اند. مصرفبه خود جلب نیودهدهه اخیر 

 ست. ا

تیک هستند که های رو نی آروماشوند، مایعهای فرار یا اتری نامیده میکه هیچنین رو ن های گیاهیاسانس

ها(. ها و ریشهیوهها، پوسته، چوب، مها، شاخهها، جوانه، دانه ها، برگآیند )گتدست میهاز اجزای گیاهی ب

های با نمطه پنها و فنیت پروهی ثانویه شامت ترپنهای گیاای از متابومیتمخلوط پیچیده گیاهیهای اسانس

تحت  که quinta essentialها و عطرهای گیاهی ویژه هیراه هستند، ها با اسانسجوح پایین هستند. آن

. (Greathead2003) ،شوندهای تمطیر استخراج میتوسط روحتعریم می شوند، که  ”هاگیاهان و گونه“عنوان 

اهییت  ها از نظر تجاری اائزعدد از آن 300که ادود  رو ن اسانسی شناخته شده 3000 یبه طور تمریب

 Van de Braakگیرند )ها مورد استفاده قرار میها و طعم دهندهبوده و به طور عیده در بازار خوشبوکننده

and Leijten, 1999ی در عات تجرببا مطام ثیرات سودمندها، مجیوعه ای از تأ(. به  یر از استفاده سنتی از آن

یی تحریک هضم، ها بر روی متابومیسم میپیدها، تواناثیرات سودمند آنأ. از تدهه اخیر گزارح شده است 3طی 

 ,Acamovic and Brookerتوان نام برد )امتهاب را می اکسیدان و قابلیت ضدهای ضد میکروبی و آنتیویژگی

2005.) 

جایی که با تفکر درباره آینده کشاورزی در اروپا های مختلم گیاهی، از آنو عصاره های گیاهیجوابیت اسانس

های عالوه، ویژگیو ترجیح مصرف کننده برای محصوالت طبیعی هیزمان شده است، رو به افزایش است. به

های های ضدمیکروبی اسانس. ویژگیها را فراهم نیوده استانی از آنها قابلیت بهره برداری درمسودمند آن

 ;Dorman and Deans, 2000; Mourey and Canillac, 2002ای گزارح شده است )رو نی، به طور گسترده

Rota et al., 2004های رو نی به عنوان یک افزودنی (. در امیمت، به خاطر خصوصیات ضدمیکروبی، اسانس



 

۲ 

 

 در کنار خصوصیات  .(Nychas, 1995; Tuley de Silva, 1996; Lee et al., 2004) اندمورد استفاده قرار گرفته

 ،(Srinivasan, 2004)های هیپومیپیدمیک ها ویژگیی یا اجزای آنهای گیاهضد باکتریایی، اسانس

تحریک کننده هضم  (،Kempaiah and Srinivasan, 2002; Botsoglou et al., 2004) اکسیدانتآنتی

(Platel and Srinivasan, 2004)( ضدویروس ،Bishop, 1995)( ضد قارچ ،Jayashree and 

Subramanyam, 1999; Mari et al., 2003( ضد سم ،)Ultee and Smid, 2001; Juglal et al.,2002 ضد ،)

 ;Konstantopoulou et al., 1992( و اشره کشی )Pandey et al., 2000; Pessoa et al., 2002انگت )

Karpouhtsis et al., 1998 در کنار مهار بو و )( کنترل آمونیاک دارندVarel, 2002ًاین خصوصیات ااتیاال .) 

(. در ممابت، بسیاری Mahmoud and Croteau, 2002در ارتباط با کارکرد این ترکیبات در گیاهان هستند )

های رو نی و اومئوسرین در سیر و فلفت در هستند. اسانس یهای  وایی معروفادویه  ها،از گیاهان و گونه

کنارسینامیک آمدهید، کارواکرول و فلفت )از فلفت سیاه( در این میان، به خاطر خصوصیات افزایش طعم  وا 

اند که بسیاری از گیاهان دارویی قادر اند. برخی از محممین دریافتهتری مورد استفاده قرار گرفتهمدت طوالنی

(. با این وجود، برخی دیگر این Wenk, 2006به بهبود سرعت رشد از طریق افزایش دریافت  وا هستند )

موضوع را مورد مطامعه قرار داده و هیچ شواهد مشخصی که سبزیجات و ادویه جات، طعم و مزه را در ایوانات 

 (.Windisch et al., 2008اند )بخشند، درنیافتهفارمی بهبود می

یویه طیور و تها در و اجزای آن هیگیاهای شر شده بر قابلیت اسانسهدف این ممامه، مروری بر اطالعات منت

های ینهتوصیم نحوه کارکرد آنهاست. اطالعات موجود در مورد اثرات آنتاگونیستیک و سینرژیستیک و زم

 تحمیماتی آینده ارائه شده است. 
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 های گیاهیترکیب اسانس -۲

انجام  رمیو طیم سنجی ج کروماتوگرافی گازی ها هیراه با جزئیات، توسطبات فرار این اسانسآنامیز ترکی

. (Daferera et al., 2000; Juliano et al., 2000; Jerkovic et al., 2001; Delaquis et al., 2002شود )می

ی، ا لب ای از چندین جزء هستند، که این پیچیدگ، از دیدگاه شیییایی، مخلوط پیچیدهگیاهیهای اسانس

تییری مها مخلوط (. اینSenatore, 1996; Russo et al., 1998سازد )ها را مشکت میهای آنتوضیح فعامیت

( و linalool, geraniol, thujanol, borneol, menthol, citronnillol, _-terpineolترپنوئیدها ) از عیدتاً

، eugenolول، هایی از قبیت تییول، کارواکرهای آمیفاتیک با وزن ملکومی پایین )فنولطیفی از هیدروکربن

gaiacol  ،و آمدئیدهای آروماتیک از قبیت سینامامدئیدcuminal  وphellandral)   ( هستندDorman and 

Deans, 2000.) یسه با سایر درصد( در مما 85باال )تا   های نسبتاًدر  لظت اجزای اصلی، در دو یا سه جزء

، ماً(. عیوSenatore, 1996; Bauer et al., 2001شوند )ترکیبات که در ممادیر خیلی کم هستند، مشخص می

کنند. عکس میاند را منهای رو نی که از آن جدا شدهترکیبات اصلی خصوصیات بیوموژیکی و بیوفیزیکی اسانس

 (. Cosentino et al., 1999های رو نی هستند )های ضدباکتریایی اسانسمسئول ویژگی ترکیبات فنومی عیدتاً

ه شده ارائ 1( در جدول ۲000و هیکاران ) Chao نی، طبق مطامعه های رواجزای اصلی تعدادی از اسانس

مامه مورد بحث ها در این ماست. نشان داده شده که این اجزا فعامیت ضد باکتریایی دارند و مکانیسم عیت آن

 ،دیر کیتردر مما هاقرار گرفته است. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه فعامیت اجزای اصلی توسط ملکول

ضدباکتریایی  های رو نی به طور کلی، فعامیتشود. در برخی از مطامعات نشان داده شده که اسانسبهینه می

(، که Gill et al., 2002; Mourey and Canillac, 2002بیشتری نسبت به مخلوط ترکیبات اصلی دارند )

مه أارند. این مسیا تشدید کننده د ثیر سینرژیکأنشان می دهد اجزا در ممادیر کیتر، فعامیت اساسی داشته و ت

 ,Lattaoui and Tantaoui-Elaraki) های آویشن(، برخی گونهMarino et al, 2001در مورد مریم گلی )

1994; Paster et al., 1995; Marino et al., 1999 پونه کوهی( و (Paster et al., 1995 مشاهده شده )ست. ا 



 

۴ 

 

 
 و ترکیبات اصلی آنها های گیاهیبرخی از اسانس -1جدول 
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هایی از ند. فاکتورهای گیاهی مؤثر، فاکتورهای محیطی و ژنتیکی روی ترکیب شیییایی اسانسمنشا طبیعی

سازی هیگی قبیت گونه و زیرگونه، موقعیت جیرافیایی، زمان برداشت، قسیت مورد استفاده گیاه و روح جدا

 ,.Cosentino et al., 1999; Marino et alتاثیر دارند )روی ترکیب شیییایی مواد خام جدا شده از گیاه 

1999; Juliano et al., 2000; Faleiro et al., 2002 ک نس یکه ترکیب شیییایی اسا(. این فرضیه وجود دارد

با تواند میدودی تا اتیییر شت تیییر کند. این جه به منشأ جیرافیایی و زمان برداند با تواتوگونه گیاهی می

      و p-cymene (1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzene)پیش سازهای فعال توضیح داده شود.  تشکیت

γ-terpinene (1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadieneپیش سازهای کارواکرول )                

(2-methyl-5-(1-methylethyl)phenol( و تییول )5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolدر گونه ) های

Origanum  وThymus ًش از گیاه و  لظت این پی ورد اسانسآی دسترو هستند. فصت جیع آوری، شدیدا

مادیر این جیوع مهای کیی قابت توجه در اجزای رو نی اصلی، مثیر دارد. با وجود تفاوتأسازهای فنومی ت

ان است یکس جیرافیایی مختلم تمریباً های مشتق از نواایگونه پونه کوهی یونانی در در چهار ترکیب،

(Kokkini et al, 1997و در گیاهان برداشت شده در فصت )ماند )های مختلم پایدار باقی میJerkovic et 

al, 2001). ییایتامیا این موضوع در مورد آویشن ( نیز صادق استMarino et al, 1999 این نشان .)دهد یم

        ز طریقابیوموژیکی و کارکرد بسیار نزدیک هستند و این تئوری که تییول که این چهار ترکیب از محاظ 

p-cymene  ازγ-terpinene  شود را ایایت میتشکیت میآویشن در( کندKokkini et al, 1997ًعیوما .) ،

عامیت رین فتاند قویتهیه شدهکه از گیاهان در دوران گلدهی یا بالفاصله پس از آن،   گیاهیهای اسانس

در امیمت، ترکیب   (.McGympsey et al, 1994, Marino et al, 1999دهند )میکروبی را نشان میضد

مثال،  به عنوان دهد.ای نشان میردههای مختلم گیاه تفاوت گستاز قسیتهای رو نی تهیه شده اسانس

با  متفاوتی در ممایسه ترکیب  (.Coriandrum sativum Lمشتق از دانه های گشنیز ) های گیاهیاسانس

cilantro دست آمدهههای نابامغ هیان گیاه بکه از برگ( اند، دارندDelaquis et al, 2002.)  ر نهایت، تیییرات د

              ده استنانتیومرها در بین ترکیبات فعال بوآمیکروبی در ارتباط با تیییرات در نسبت در قابلیت ضد

(Lis-Balchin et al, 1996  .) 

 



 

۶ 

 

 
 (۲008و هیکاران  Windischهای رو نی بر کارآیی تومید در طیور )برگرفته از مطامعه اثر اسانس -۲جدول 
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 استفاده از اسانس های روغنی در تغذیه طیور -3

 هایآنزیم های گیاهی بر قابلیت رشد، فعامیته روی اثر ترکیبات اسانستعداد محدودی مطامعات کنترل شد

ارآیی های گوشتی انجام شده است. اثرات متییری روی کها در جوجهبلیت هضم درشت میویگوارشی و قا

 ،ای تومیدپارامتره های گیاهی روی کارآمدیای از مطامعات اخیر بر اثرات اسانسست. خالصهگزارح شده ا

نتایج  نشان داده شده است، ۲( گزارح شده است. هیانطور که در جدول ۲008و هیکاران ) Windischتوسط 

ی داشته وزن نهایکاهش گیری یا با عدم وزن هاکثریت مطامعات تجربی، دالمت بر کاهش دریافت  وا هیرا

رامترهای هیچ تأثیری بر پاهای رو نی است. است که نشان دهنده بهبود ضریب تبدیت در تیویه با اسانس

های انسسیر و مخلوط تجاری اس، فلفت، پودر دارچین، پونه کوهی، آویشناسانس ی در استفاده ازکارآمد

 ,.Botsoglou et al., 2002a; Lee et alی ااوی تییول توسط محممین مختلم گزارح نشده است )گیاه

2003; Hernández et al., 2004; Shanmugavelu et al., 2004; Jang et al., 2007ای از (. هرچند، خالصه

ر کارآیی ب  های گیاهی )کپسایسین و پلی فنول(ثیر مثبت عصارهأتحمیمات مختلم انجام شده در اروپا، ت

اهی شامت های گیبه طور مشابه، استفاده از عصاره  (.Kamel 2000.2001دهد )های گوشتی را نشان میجوجه

 ,Lewis et al, 2003, Cross et al(، پودر سیر )Jamroz et al, 2003کپسایسین، سینامامدهید و کارواکرول )

 ,Alcicek etی )های گیاهو یک ترکیب از اسانس  (Demir et al, 2003(، پودر سیر و تییول )2004

( Bassett, 2000; Langhout, 2000; Kamel,2001چنین در فیلدهای مختلم مطامعاتی )و هم   (2003,2004

کاران وهی Demirاست.  نشان داده شده هد الشه و کاهش وزن رودهای گوشتی، دستاورجوجهبهبود کارآیی 

هیکاران  و Bampidis با تییول و سیر را گزارح دادند. بهبود در کاهش شاخص در پرزهای ایلئوم (،۲003)

بهبود  های بامغدر بوقلیونهای پونه کوهی نسبت ضریب تبدیت را نشان دادند که برگ ۲005در سال 

 بخشد. می

هضم کیتر(،  شامت ترکیب جیره پایه )با قابلیت ،ی، در میان سایر عوامتهای گیاهدر کارکرد اسانس تیییر

شد. سایر مطرح با تواند بر کارآیی ایواناتمی میزان دریافت  وا، استانداردهای تییزی و شرایط محیطی،

ی استخراج هاشامت زمان برداشت و وضعیت بلوغ گیاهان، روح in vivoثیرگوار روی نتایج مطامعات أعوامت ت

 ت. در گیاهان، روح و مدت نگهداری و اثرات سینرژیستیک یا آنتاگونیستیک روی ترکیبات زیستی اس

 اگونیستیک روی ترکیبات زیستی است. 
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 ی در تغذیه طیورمکانیسم عمل اسانس های گیاه -۴

ار می گیرند، طیفی برای افزایش طعم و مزه  وا مورد استفاده قر مورد استفاده که به عنوان افزودنی جاتادویه

 ه عنوان محرکباز اثرات فیزیوموژیک سودمند نشان می دهند. به دنبال مینوعیت استفاده از آنتی بیوتیک ها 

یت ترکیبات ت. هرچند، مکانیسم عشدن اس ، در اال رایجدر تومید طیور رشد، استفاده از اسانس های گیاهی

کانیسم های فعال زیستی در پرنده ها،  کامال توضیح داده نشده است. بر اساس منابع موجود برای طیور، م

ادیم: اسی، دگروه قرار  ۴ی وجود دارد که در این ممامه آنها را در ختلفی برای فعامیت اسانس های گیاهم

 ی.متابومیک، آنتی اکسیدانت و ضد میکروب

 

 بینی و تهویه گوارش -تاثیرات بر روی حسگرها: حسگرهای دهانی   -1-۴

های مختلم بوده است. هی روی گونهرایج ترین اثر فیزیوموژیک آزمایشگا عیت تحریک گوارح، ااتیاالً

و ای های سیر، شنبلیله، کورکومین، پیاز، نعناع، فلفت سیاه، دارچین وفلفت دمیهو یا اومئوسرینها اسانس

ت جات  وایی از طریق فعال نیودن ترکیبی سه مکانیسم اسی محیطی یافها به عنوان ادویهترکیبات فعال آن

 ,Tominaga and Juliusکنند )، اسگرهای معده، بویایی و چشایی عیت میهای دهانی و بینیشده در افره

2000; Platel and Srinivasan, 2004; Srinivasan, 2007.) ای نی/بینی، ناایه معده رودهاسگرهای دها

(GI)  کند )ت روده را تحریک میارا برای دریافت  وا آماده نیوده و ترشحات گوارشی و ارکOhara et al., 

1988; Katschinski, 2000; Teff, 2000; Hiraoka et al., 2003; Laugerette et al., 2005 اسگرهای .)

بینی را -( متصت بوده و هیه اپیتلیوم دهانیtrigeminalجیجیه ) Vبینی به عصب -سیاتیک در افره دهانی

و مواد شیییایی )فیبرهای   (ßA، دماهای مضر )باال یا پایین( در اسگرهای عیمی )فیبرهای همسپوشانده و ال

δA ( و درد )فیبرهایC)  دهد )جات را تشخیص میشامت تندی توسط اسیدها یا ادویهMiller and Teates, 

1984; Hyde and Witherly, 1993; Tominaga and Julius, 2000; Djouhri and Lawson, 2004 .)

دماهای مضر باال یا پایین، هیچنین تندی و ترکیبات تند میکن است منحر به آسیب موکوس دستگاه گوارح 

شود منجر به پاسخ هشدار دهنده مبنی بر عدم دریافت  وا می گانه متعاقباً شود. تحریک عصب سه

(Tewksbury and Nabhan, 2001 که هیراه با پاسخ ترشحی موکوس و دستگاه گوارح و افزایش ارکت ،)

 ;Kaunitz and Akiba, 2001; Akiba et al., 2002روده به منظور محافظت از اپیتلیوم دستگاه هضم است )

Platel and Srinivasan, 2004ها منجر به تحریک ترشحات جات یا اجزای فعال آن(. گزارح شده که ادویه

های معده، مجاری صفراوی و پانکراتیک )میپاز، آمیالز هضیی از قبیت بزاق )و آمیالز بزاقی( در انسان و آنزیم
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 ,Glatzel, 1968; Platel and Srinivasan, 2000a,b, 2001شود )ای در رت می و پروتئاز( و موکوس روده

2004; Platel et al., 2002 .) 

واده های یونی داخت  شایی )اعضای خانجات از طریق تحریک کانالهیچنین تندی یا ادویه دماها و

نواع ا( و TRPV1-4های فعال شونده در اثر گرما ) vanilloid( به طور عیده شامت TRP-رسپتورهای موقتی 

melastatin (TRPM2,4,5 و خانواده )ankyrin ( فعال شونده در اثر سرماTRPA1 و عضو شیاره )نواده خا 8

melastatin (TRPM8موجود بر روی نورون )شوند )های فیبرهای اعصاب سه گانه دریافت میTominaga 

and Julius, 2000; Julius and Basbaum, 2001; Dhaka et al., 2006; Bandell et al., 2007; Caterina, 

های لکه هیه کانا انجام شد، گزارح شد ۲00۶سال  در Shingaiو  Satioای که توسط در مطامعه  (.2007

TRP  مرتبط با اسگرهای دمایی به جزTRPM4 ها در در ژنوم جوجه وجود دارند اما مکانیسم و تنظیم آن

سی معده اطی تکامت مهره داران تیییر کرده است. تیییرات در میان ایوانات با توجه به اساسیت سیستم 

در هم در جوجه و هم  ،گانه نسبت به کپسایسینگیوئیدی عصب سهگزارح شده است. یک پاسخ سی

گاهی در پستانداران گزارح شده است. هرچند، دامنه  لظت پاسخ دهنده به کپسایسین در جوندگان آزمایش

nM (Toth et al, 2004بوده در اامی که در جوجه ) ها درµM اسخ بوده و بر خالف جوندگان منجر به پ

ه کپسایسین های اساس برسد که پاسخ(. به عالوه، به نظر میKirifides et al., 2004شود )نورونی کامت نیی

یستند ( و هیراه با اثرات ایجاد کننده درد نMahmoud et al., 2007باشد ) TRPV1ها مستمت از در جوجه

(Jordt and Julius, 2002در اامی که به نظر می .)به واسطه  جاتادویههای پستانداران به رسد ا لب پاسخ

ی نیوده در اامی ها توانایی تحیت بیشتری دارند. پستانداران درنده با گیاه فلفت عمب نشیندرد باشد، پرنده

 ;Tewksbury et al., 1999که برای پرندگان به عنوان اامت برای پخش کردن دان مطلوب است )

Tewksbury and Nabhan, 2001; Jordt and Julius, 2002; Nolte et al., 1993; Clark, 1998 .)

هم  ( وGreen, 1989پستانداران شامت انسان و خوک پاسخ عدم تیایت شدید نسبت به کپسایسین خوراکی )

 Bikker et al., 2003; Eisemann and vanدهند )چنین سینامامدئید، کارواکرول یا اسید فرمیک نشان می

Heugten, 2007ها نسبت به وجود تا ( اما پرندهp.p.m ۲0.000 های های اسانسکپسایسین و سایر مخلوط

 (. Szolcsanyi et al., 1986; Mason et al., 1991; Roura et al., 2008تفاوت هستند)رو نی بی

دهند، با این وجود سیستم عصبی پرنده به این های رفتاری نسبت به کپسایسین نشان نییها پاسخپرنده

ها میکن است به سطوح پایین (. جوجهSann et al., 1987; Harti et al., 1989 یر اساس نیست ) ترکیبات

جات در  وا با افزایش ترشحات هضیی بدون عدم تیایت مشخص به  وا پاسخ دهند )مثال کاهش دریافت ادویه

مثال یک افزایش مشخص ست. ه با کاهش بیشتر اشتها ا وا(، که در تمابت با پاسخ پستانداران است که هیرا

های اسانسی تجاری های گوشتی تیویه شده با مخلوطی از رو ندر آمیالز پانکراس، تریپسین و مامتاز در جوجه

و هیکاران در سال  Lee(. هرچند Williams and Losa, 2001; Jang et al., 2004, 2007گزارح شده است )
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های تیویه شده با تییول و ت های آنزییی در جوجهگزارح دادند که هیچ اثر واضحی روی فعامی  ۲003

های رو نی بر قابلیت هضم مواد  وایی در روز مشاهده نشد. تاثیر اسانس ۴0یا  ۲1سینامامدهید پس از 

های گیاهی شامت کارواکرول، ها توسط چندین گروه گزارح شده است. استفاده از مخلوطی از عصارههجوج

 ,.Hernández et alجب افزایش نسبت مواد هضم شده در مدفوع شامت اتر )سینامامدهید و کپسایسین مو

به عالوه، این مخلوط موجب   (.Jamroz et al., 2003(، فیبر، چربی، خاکستر و پروتئین شده است ),(2004

 (. Lee et al., 2004مهار اثر سرکوبگر کربوکسی متیت سلومز بر قابلیت هضم چربی در جوجه ها شده است )

ندگی بافتی کپراومیسم چربی با توجه به اثر تنظییی اختیامی کپساسین خوراکی بر جات بر متابثیر ادویهأت

ا کاهش داده ، توجه زیادی را به خود جلب نیوده است. در جوندگان، کپسایسین وزن چربی ااشایی رادیپوزها

 TRPV1های ال شدن کانال(. فعLeung, 2008ثر باشد )ؤم TRPV1که این میکن است در افزایش بیان 

ی و بافت چربی ااشای 3T3-L1-preadipocytesهای ( سلولadipogenesisتوسط کپسایسین از چربی زایی )

ایسین (. به عالوه، سطح کلسترول کبدی با مصرف کپسZhang et al., 2007کند )موح و انسان جلوگیری می

(. دانش بسیار کیی در مورد Manjunatha and Srinivasan, 2007)و کورکومین در جیره، کاهش یافت )

رول سرم در بر متابومیسم میپیدها وجود دارد. یک کاهش وابسته به دوز در کلست های گیاهیاسانس ثیراتأت

سترول ( مشاهده شده است، اما هیچ تیییری در کلQureshi et al., 1988های تیویه شده با میونن )خروس

ه نشد به جیره مشاهد geraniolو  terpineol ،citronellolار پس از افزودن گوهای تخمپالسیا در جوجه

(Hood et al., 1978ارتباط این یافته .).ها با یکدیگر، تحمیمات بیشتر در آینده را می طلبد 

 

 : جلوگیری از اکسیداسیون بافتیآنتی اکسیدان -۲-۴

اند تا باعث محافظت  وا در برابر  وایی به کار رفتهها به طور گسترده به عنوان افزودنی مواد آنتی اکسیدان

جات مورد استفاده در دریافتند که ادویه های قدیم،های آزاد شوند. از زمانتخریب اکسیداتیو توسط رادیکال

اکسیدانت هستند. به منظور افزایش پایداری ذخیره  وا، انواع مختلم  وا برای بهبود طعم، دارای فعامیت آنتی

با این وجود، برخی از  گیرند.های سنتزی در فرآوری صنعتی مورد استفاده قرار میاکسیدانتآنتی

و  butylated hydroxytoluene (BHT)های سنتزی مورد استفاده به طور رایج، از قبیت اکسیدانتآنتی

butylated hydroxyanisole (BHA) دست آمده هبطبق شواهد  ،به خاطر گیانه زنی بر قابلیت سرطان زایی

أیید (. به عالوه، عدم تReishe et al., 1998اند )ال قرار گرفتهؤشناسان مورد ساز تحمیمات توسط سم

های امروزی در اال افزایش است. به این دمیت، افزایش قابت توجهی های سنتزی توسط مصرف کنندهافزودنی

 یامی ایجاد شده است. های ااتاکسیدانعی به عنوان آنتیهای طبیدر عالقه به مطامعه افزودنی
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ر این میان، نشان اند. دهای اخیر مورد مطامعه قرار گرفتهگیاهی در سال أها با منشاکسیدانبسیاری از آنتی

نداختن فرآیند خیر اأجات در به تاکسیدانی بسیاری از گیاهان آروماتیک و ادویهداده شده که خصوصیات آنتی

اتی را به خود های تحمیمثر بوده و توجه بسیاری از گروهؤها و  واهای چرب مدر رو ن پراکسیداسیون میپیدی

 جلب نیوده است. 

مورد مطامعه  یدانگلی به خاطر فعامیت آنتی اکسویژه رزماری، پونه کوهی و مریم ه، بLabiataeگیاهان خانواده 

ای زیرگونه هها و برگای از خشک کردن گتادویه شاخص  واهای مدیترانه  اند. پونه کوهی، یکقرار گرفته

Origanum vulgare دست آمده است. گیاهان هبhirtum ناخته ششان به خوبی اکسیدانبه خاطر فعامیت آنتی

رند خیر انداختن فرآیند اکسیداسیون گوشت خوک داأاند و اثر قابت توجهی در جلوگیری و به تشده

(Economou et al., 1991اسانس پونه .)  رکیب تکوهی به منظور تعیین وابستگی فعامیت آنتی اکسیدان به

سانس پونه ادرصد از ترکیبات  8۲تا  78شیییایی آن مورد بررسی قرار گرفت. کارواکرول و تییول که ادود 

 ;Yanishlieva and Marinova, 1995دهند، مسئول این فعامیت آنتی اکسیدان هستند )کوهی را تشکیت می

Yanishlieva et al., 1999چنین سایر اجزا ازقبیت (. همγ-terpinene  وp-cymene های بندو تا از هیدروکر

 ,.Adam et alدهند در این فعامیت نمش دارند )درصد اسانس را تشکیت می 7و  5مونوترپن که به ترتیب 

 ,.Cervato et al)اکسیدان پونه کوهی نشان داده شده است مطامعات دیگری نیز فعامیت آنتی(. در 1998

2000; Abdalla and Roozen, 2001; Damechki et al., 2001; Martinez-Tomé et al., 2001; Vichi et 

al., 2001; Bendini et al., 2002.)  

ارچین با د(. سه عصاره Kamel, 1999اکسیدان دارچین انجام شده است )مطامعاتی نیز در زمینه فعامیت آنتی

نتی اکسیدان آسنتتیک نشان دادند. فعامیت  BHTوت، فعامیت آنتی اکسیدان قابت ممایسه با تجاری متفا أمنش

فعامیت  ۲000در سال  Scheederارزیابی شده است.  Rancimatبرخی گیاهان دارویی توسط تست 

امیت اد. فعدهای مختلم چای را نشان اکسیدان رزماری و عصاره آن، عصاره برگ زیتون و هیچنین نیونهآنتی

 Farag. اکسیدان ترکیبات فنومی به طور عیده ناشی از ساختار شیییایی و خصوصیات ردوکس آنهاستآنتی

یاهی، های گدر مورد ارتباط بین فعامیت آنتی اکسیدان و خصوصیات شیییایی اسانس (1989و هیکاران )

می که به عنوان فنو OHهای ر گروهتحمیماتی ارائه دادند. فعامیت آنتی اکسیدان باال در تییول در نتیجه اضو

کنند، یمهای پروکسی تومید شده در اومین مراله اکسیداسیون میپیدی عیت دهنده هیدروژنی به رادیکال

Waterhouse (۲000 )و  Teissedreدهد. شود که در نتیجه تشکیت پراکسید هیدروژن را کاهش میایجاد می

حیط مهای انسانی در گیاهی و اکسیداسیون کیتر میپوپروتئینهای هیبستگی بین محتوای فنول اسانس

 آزمایشگاهی نشان دادند. 
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بین بردن  رسد که با ازاکسیداسیون میپیدی معضت اصلی در فرآوری، پخت و پز و نگهداری گوشت به نظر می

 ,.Maraschiello et alدهد )رنگ، عطر و طعم بر کیفیت محصول اثر گواشته و عیر مفید آن را کاهش می

یدهای ای مطلوب از قبیت محتوای میپیدی پایین و  لظت باالی اسهای تیویه(. گوشت طیور ویژگی1998

یره افزایش های به خصوص در جتواند با به کار گرفتن استراتژیها میاین ویژگی چرب اشباع نشده دارد که

ست که ار به تخریب اکسیداتیو اساس یابد. در اثر محتوای باالی اسیدهای چرب اشباع نشده، گوشت طیو

(. Igene and Pearson, 1979اکسیداسیون ا لب تعیین کننده عیر محصوالت خام آماده مصرف است )

گونه اساسیت به تخریب اکسیداتیو در گوشت بوقلیون نسبت به جوجه گوشتی بیشتر است، هرچند این دو

ربوط م (. این تفاوت عیدتاMarusich et al., 1975ًترکیب اسیدهای چرب موجود در بافتشان یکسان است )

 Sklanشود )به توان کیتر بوقلیون به ذخیره توکوفرول جیره در بافت در ممایسه با جوجه گوشتی مربوط می

et al., 1982; Wen et al., 1997 .)α-گیرد که توکوفرول در فسفومیپیدهای  یر اشباع  شای سلومی قرار می

-αظت به  ل اکسیدان گوشت طیور عیدتاًکند. از این رو، ظرفیت آنتیرا مهار میاکسیداسیون میپیدی 

 (. Wen et al., 1997توکوفرول استات افزوده شده در جیره مرتبط است )-αتوکوفرول بستگی دارد که به 

د ( مور1999) Deansو  Youdimهای گیاهی در مطامعات ایوانی توسط های آنتی اکسیدان اسانسویژگی

ی چرب های تیویه شده با رو ن دارچین و تییول، سطح باالتری از اسیدهابررسی قرار گرفته است. رت

های وثر رادیکالهارکننده مهای مختلم نشان دادند. این افزودنی ها به عنوان م یراشباع در  شای میپیدی بافت

های ؤثر است. شواهدی در مرغر بدن ایوان مچنین روی سیستم آنتی اکسیدانی دآزاد عیت نیوده و هم

ر این گوار وجود دارد که افزودن تییول به جیره منجر به کاهش اکسیداسیون در زرده تخم مرغ دتخم

تواند منجر به افزایش شود که میگیری میشود که با تشکیت مامون دی آمدئید اندازهنگهداری در یخچال می

(. تییول Botsoglou et al., 1997شود )های پایدارکننده اکسیداتیو میافزودنیزمان نگهداری و کاهش نیاز به 

آوری های جیعکه مسئول ایجاد خاصیت آنتی اکسیدان در آویشن هستند در تخم مرغ cymene-2,3-diolو 

 1۲ی، (. به طور تمریبKrause and Ternes, 1999گیری شدند )روز پس از دوران تیویه اندازه ۲۴شده طی 

ه تخم دریافت شده به زرد cymene-2,3-diolدرصد از تییول و   00۶/0و  00۴/0روز پس از دریافت جیره 

رده تخم مرغ زها از طریق جیره، در مرغ منتمت شد. این ترکیبات بالفاصله پس از توقم دریافت این افزودنی

 از بین رفتند. 

( یا کاتچین Lopez-Bote et al., 1998بیت عصاره رزماری )های طبیعی از قبه  یر از توکوفرول، آنتی اکسیدان

(، قابلیت افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان در گوشت جوجه گوشتی را دارند. به عالوه، Tang et al., 2000چای )

پایداری اکسیداتیو گوشت خام را در طی نگهداری در یخچال افزایش   اسانس گیاهی موجود در پونه کوهی
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ها یک (. افزودن گیاهان دارویی و عصاره آنBotsoglou et al., 2003b, 2004; Young et al., 2003دهد )می

 استراتژی ساده و مطیئن برای ایجاد فعامیت آنتی اکسیدان طبیعی در گوشت جوجه گوشتی است.

ثیر أاند. ترفتههای طبیعی مشابه به عنوان افزودنی جیره در بوقلیون نیز مورد ارزیابی قرار گآنتی اکسیدان

م در طی توکوفرول استات بر اکسیداسیون میپیدی بر گوشت پخته شده و خا-αافزودن اسانس پونه کوهی و 

مطامعه  و هیکاران مورد Botsoglouنگهداری در یخچال و اکسیداسیون میپیدی ایجاد شده توسط آهن توسط 

فزایش ر گرفت. نتایج این مطامعات ا( مورد مطامعه قرا۲003و هیکاران ) Papageorgiou( و ۲00۲،۲003)

ل استات در توکوفرو-αهای بوقلیون را در نتیجه دریافت اسانس پونه کوهی یا ظرفیت آنتی اکسیدان در بافت

داختن خیر انأمیلی گرم رو ن ارگانو به ازای هر کیلوگرم جیره در به ت ۲00جیره نشان داد. دریافت 

 ۲00دریافت  ثرتر بود، اما معادلؤمیلی گرم به ازای هر کیلوگرم م 100اکسیداسیون میپیدی در ممایسه با 

ند که نشان داد ۲008و هیکاران در سال  Marcincakتوکوفرول استات بود. به طور مشابه، -αمیلی گرم 

مایسه با خیر انداختن اکسیداسیون میپیدی در مأافزودن اسانس پونه کوهی در جیره جوجه گوشتی در به ت

ریافت کننده دهای گوشتی بوقلیون و جوجه گوشتی ثر بود. پایداری اکسیداتیو بهتر در نیونهؤمگروه کنترل 

ماندگاری  ناشی از ورود ترکیبات آن به سیستم گردح خون و گسترح و اسانس پونه کوهی در جیره ااتیاالً

 در گوشت است. 

دقیق  هرچند، یک روح آزمایشگاهیتواند توسط انسان مصرف شود. های گیاهی در گوشت میبمایای اسانس

ها سانساهای رو نی در سیستم بیوموژی به منظور تشخیص و تعیین ممدار هریک از این برای تعیین اسانس

 ها مورد نیاز است. هرچند در ممدار کم در بافت

 فعالیت ضدمیکروبی و بهبود فلور میکروبی روده  -3-۴

شیاری از مماالت علیی، هاست. تعداد بیگیاهی فعامیت ضد میکروبی آنهای ثیرات عصارهأترین تیکی از مهم

ی گیاهی برعلیه هاارائه دهنده شواهد معتبر بر فعامیت ضدباکتری، قارچی و ضدویروسی بسیاری از عصاره

 Larrondo et al., 1995; Nenoff et al., 1996; Basílico andخوراک وجود دارد ) های با منشأپاتوژن

Basílico, 1999; Tabak et al., 1999; Dorman and Deans, 2000; Rota et al., 2004 به عنوان مثال .)

Cowan ( گزارح دادند که 1999و هیکاران )های گیاهی که تا به امروز مورد ارزیابی از مشتمات اسانس ٪۶0

بیشتر محممانی که   .باکتری هستندمهارکننده  ٪30که تنها اند در اامیاند، مهارکننده قارچی بودهقرار گرفته

اند، بر این باورند که های تخریب کننده  وا پرداختههای گیاهی بر پاتوژنثیر اسانسأبه مطامعه بر روی ت

و هیکاران  Chao(. 3ترند )جدول های گرم مثبت نسبت به گرم منفی فعالهای گیاهی در باکتریاسانس

تا گرم مثبت و  ۴نوع باکتری،  8ها شامت طیم وسیعی از میکروارگانیسماسانس گیاهی بر  ۴5ثیر (، تأ۲000)
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ها های گرم مثبت نسبت به گرم منفیتا گرم منفی را بررسی کردند. نتایج ااکی از مماومت بیشتر در باکتری ۴

ت و منفی گرم مثب های پوسته دارچین و مرزه علیه هر دو گروه باکتریهای گیاهی بود. اسانسدر برابر اسانس

آمده دستههای ب( در اسانس1998و هیکاران ) Smith-Palmerثر بودند. نتایج مهارکنندگی مشابه توسط ؤم

 ,E. coli, S. enteritidis, C. jejuni, S. aureus وایی ) پاتوژن با منشأ 5ک و آویشن بر روی از دارچین، میخ

L. monocytogenesکند )های گرم منفی را مهار مینها باکتریدست آمد. هرچند، اسانس گشنیز ته( بChao 

et al., 2000أهای گیاهی خاص، بر اساس منشدست آمده از سویههای گیاهی به(. ترکیب شیییایی اسانس 

جیرافیایی و زمان برداشت متییر است. بنابراین، این امکان وجود دارد که تفاوت در ترکیب شیییایی بین 

آمده در فصول مختلم و مناطق مختلم برای ایجاد تنوع در میزان اساسیت به  دستههای گیاهی باسانس

 های گرم مثبت و گرم منفی کافی است. باکتری

رود. ار میکهای گیاهی به گیری ظرفیت ضد باکتریایی اسانسبرای اندازه  (MICاداقت  لظت مهار کنندگی )

های با توژنهای گیاهی برعلیه پایاهی و ترکیبات اسانسهای گهای به کار رفته برای اسانس MICتعدادی از 

 Gill et al., 2002; Mourey andاند که )ارائه شده است. برخی مطامعات نشان داده 3 وایی در جدول  أمنش

Canillac, 2002ها های گیاهی نسبت به ترکیبات اصلی تشکیت دهنده آن( فعامیت ضد باکتریایی اسانس

ثر سینرژیک اهای گیاهی هیراه با ن دهنده نمش ترکیبات با میزان کیتر در فعامیت اسانسبیشتر است که نشا

اکرول و آویشن های پونه کوهی، کارودست آمده از اسانسه هاست. دو تا از اجزای اصلی با ساختار مشابه، بآن

ساز یشای نشان دادند. اثر سینرژیک بین کارواکرول و پاثر افزاینده P. aeruginosaو  S. aureusبرعلیه 

به عنوان یک ضد  p-cymene مشخص شد. B. cereusهای ، در عیت بر روی سلولp-cymeneبیوموژیک آن 

ن با ای p-cymeneشود. باکتری ضعیم، موجب تورم بیشتر در  شای باکتریایی نسبت به کارواکرول می

ستفاده هیزمان ند ورود کارواکرول را به داخت سلول تسهیت کند که منجر به اثر سینرژیک در اتوامکانیسم می

 (. Ultee et al., 2002شود )از این دو می

ای در گوشته مورد ها به طور گستردههای گیاهی و ترکیبات آنهرچند خصوصیات ضد میکروبی اسانس

(. Lambert et al., 2001ا جزئیات دقیق بررسی نشده است )ها بمطامعه قرار گرفته است،  مکانیسم عیت آن

ها به یک های گیاهی، فعامیت ضد باکتریایی آنبا توجه به وجود تعداد زیاد ترکیبات شیییایی در اسانس

 ;Skandamis et al., 2001ها وجود دارند )شود بلکه چندین هدف در سلولمکانیسم خاص نسبت داده نیی

Carson et al., 2002ها، هیدروفوبیسیتیه است های گیاهی و اجزای آنترین خصوصیات اسانس(. یکی از مهم

سازد میپیدهای دیواره سلومی باکتری و میتوکندری را شکسته و موجب نفوذپویری بیشتر ها را قادر میکه آن

های با منشا  وایی توژنهای گیاهی با بیشترین خاصیت ضدباکتریایی بر علیه پا، اسانسشود. عیوماًها میآن

( و methoxy-4-(2-propenyl)phenol-2ااوی درصد باالیی از ترکیبات فنومی شامت کارواکرول، ائوگنول )
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 Farag et al., 1989a, 1989b; Thoroski et al., 1989; Cosentino et al., 1999; Dormanتییول هستند )

and Deans, 2000; Juliano et al., 2000; Lambert et al., 2001 کارواکرول و تییول قادر به شکستن .)

ها و افزایش نفوذپویری  شای سلومی های گرم منفی، آزاد شدن میپوپلی ساکاریدهای آن شای میپیدی باکتری

های گیاهی اسانس زمانی که ممادیر مختلم از  (.Helander et al., 1998; Xu et al., 2008شود )می ATPبه 

شوند منجر به اثرات گشنیز، شوید و اکامیپتوس )هریک ااوی چندین ترکیب(، ترکیب می گرفته شده از

 ۲50(. مخلوط سینامامدئید با دوز Delaquis et al., 2002شود )افزایشی، سینرژیستیک یا آنتاگونیستیک می

رشد  میتر منجر به مهارمیگروگرم در میلی 500میتر و و ائوگنول به میزان میگروگرم در میلی

Staphylococcus sp ،Micrococcus sp ،Bacillus sp  وEnterobacter sp  شود، در روز می 30بیش از

 (.Moleyar and Narasimham, 1992شود )ها به تنهایی منجر به مهار رشد نییکه هریک از ایناامی

 

 
 (۲000و هیکاران در سال  Chaoها )بر گرفته از مطامعه های گیاهی بر مهار رشد باکتریتاثیر اسانس -3جدول 

 

فاده قرار های زیادی مورد استها به عنوان درمان طبیعی سالهای آنانواع مختلم گیاهان دارویی و اسانس

ر د( و Dorman and Deans, 2000های گیاهی به خوبی شناخته شده  )اند. اثر ضدباکتریایی اسانسگرفته

ورد تأیید ها در محیط آزمایشگاهی مابتدای این بخش به طور کامت توضیح داده شد. هرچند، تیام این تست

ظور بررسی ها در ایوانات انجام گرفته است. به هیین علت، مطامعاتی به منقرارگرفته، تعداد کیی از آن

ی مبارزه با ها به عنوان افزودنی در ایوانات براو مخلوط آن استفاده از ترکیبات شیییایی گیاهان طبیعی

 ها، یا بهبود فلور میکروبی روده صورت گرفته است. بییاری
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وشتی روده و مدفوع جوجه گ در C. perfringens های رو نی بر تکثیرثیر دو مخلوط متفاوت از اسانستأ

ئوگنول، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ااکی از این بود که مخلوط تییول، ا ۲00۴در سال  Mitschتوسط 

تواند یپرین میدرصد(، ، ائوگنول، کورکومین و پ 50کورکومین و پیپرین یا مخلوط کارواکرول و تییول )هریک 

  کاهش دهد.در روده جوجه گوشتی را  C. perfringensکلونیزه و تکثیر 

های ها است. هرچند، آنزیماند که اثرات این محصوالت مستمییاً ناشی از مهار باکتریین عمیدهمحممین بر ا

هبود فلور های گیاهی قابلیت هضم مواد  وایی را افزایش داده و منجر به بگوارشی امما شده توسط اسانس

 سینشی از قبیت تریپهای گوارآنزیم توسط C. perfringensشود.  یر فعال شدن سیوم میکروبی روده می

(Arbuckle, 1972; Baba et al., 1992نیز می ) ر دتواند توضیحی بر علت کاهش کلونیزه شدن باکتریایی

( ۲007و هیکاران ) Jang( و ۲00۲و هیکاران ) Crossهای گیاهی باشد. روده جوجه گوشتی توسط اسانس

های گیاهی ااوی یا مخلوط تجاری از اسانسها در پرندگانی که آویشن مشاهده کردند که تعداد کلی فرم

و کارواکرول  یابد. به طور مشابه، مخلوط کپسیکوم، سینامامدئیدها افزوده شده، کاهش میتییول به  وای آن

 ,.Losa and Köler, 2001; Tucker, 2002; Jamroz et alرا کاهش داد ) C. perfringensو  E.coliتعداد 

2003 .)Tellez  ( و 1993)و هیکارانOrndorff ( در جوجه گوشتی و ۲005و هیکاران )Vicente ران و هیکا

دند. هرچند، را نشان دا S. enteritididگوار اثر، کپسایسین در پیشگیری از عفونت با های تخمدر مرغ (۲007)

Cross  ها روی آن رود یا اسانسهیچ تأثیری از سبزیجاتی که در آشپزی به کار می  ۲007و هیکاران در سال

تواند روی فلور میکروبی های گیاهی در جیره  وایی میجیعیت فلور میکروبی مشاهده نکردند. بنابراین، عصاره

ر بهینه مهم دست آوردن تأثیها در بهرسد که ترکیب شیییایی این عصارهتأثیرگوار باشد، هرچند به نظر می

 گیرد.می رنده  تحت تأثیر جیره و شرایط محیطی قرارهای رو نی در پباشد و خصوصیات ضد میکروبی اسانس

های رماندهای رو نی در کنترل کوکسیدیوز در پرندگان انجام شده است. تأثیر مطامعاتی بر تأثیر اسانس

 مورد بررسی قرار گرفت. Eimeria acervulinaهای گوشتی آموده شده با مختلم بر جوجه

Ibrir ( با مطامعه تاثیر آویشن، ۲00۲و هیکاران )Giannenas ( پونه کوهی و ۲003و هیکاران )Christaki  و

ها مشاهده نکردند، اما تأثیر ( با مطامعه بر روی یک ترکیب تجاری هیچ تأثیری بر دفع اوسیت۲00۴هیکاران )

ش میزان خون در مدفوع نشان دادند. چنین کاهای بر کارآیی ایوان پس از ابتال به عفونت و همقابت مالاظه

Evans ( کاهش دفع اوسیت۲001و هیکاران )هایی که با جیره ااوی ها را در جوجهppm50  از مخلوط

( تیویه کردند، در ممایسه با جیره ٪1/0 و لیمو ٪1/0 ، نعناع٪1/0، آویشن ٪1های رو نی )میخک اسانس

( نشان داد که واکسیناسیون بر علیه کوکسیدیوز هیراه ۲003) Waldenstedtبدون افزودنی مشاهده نیودند. 

های تواند روح جایگزین برای کنترل سالمتی روده در جوجهبا یک محصول تجاری بر پایه پونه کوهی می

( نشان ۲00۶و هیکاران ) Hume( و ۲00۶و هیکاران ) Oviedo-Rondónتومید شده به روح طبیعی باشد. 
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های گوشتی واکسینه شده علیه های رو نی موجب تعادل میکروبی در جوجهاسانسدادند که مخلوط تجاری 

 شود. که باعث جلوگیری از تیییرات شدید در آمودگی با کوکسیدیوز می شوندکوکسیدیوز می

فزودن اهای گوشتی در پاسخ به ای و گوارح جوجهمطامعاتی نیز بر روی تیییرات هیستوموژیک بافت روده

( افزایش ترشح موکوس و ضخامت الیه ۲00۶و هیکاران ) Jamrozو نی انجام شده است. های راسانس

رح دادند. های تیویه شده با عصاره گیاهی گزاموکوسی را در بافت ترشحی معده و دیواره ژژونوم در جوجه

نشان  اراین مشاهدات اثر محافظت کننده مخلوط کارواکرول، سینامامدئید و کپسایسین بر پرزهای روده 

یعیت ها و در نتیجه تیییر جچنین، تیییرات موکوس روده منجر به کاهش چسبندگی میکروبدهند. هممی

 شود. میکروبی روده می
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کاران و هی Kohlertهای گیاهی توسط های گیاهی مورد استفاده در درمانمسیر متابومیکی ترکیبات اسانس

نفسی و یا ( مورد مطامعه قرار گرفته است. ترکیبات زیستی فعال، بالفاصله پس از مصرف خوراکی، ت۲000)

شوند.  به ها به شکت گلوکورونیدها و یا دی اکسید کربن دفع میتجویز پوستی جوب شده و ا لب توسط کلیه

  ازی سریع و نییه عیر کوتاه، پایین است.ها در بدن به خاطر پاکسهیین دمیت، ااتیال تجیع آن

و  Michielsتجزیه و کینتیک کارواکرول، تییول و ائوگنول و سینامامدئید در دستگاه گوارح خوک توسط 

ند که های رو نی ایجاد کردچنین، روشی برای تعیین ترکیب اسانس( گزارح شده است. هم۲008هیکاران )

االیی روده کوچک به طور کامت در معده و قسیت ب عیده و تمریباً طوربه  بدین ترتیب نشان دادند این ترکیبات

های سانساهای روده در متابومیسم رسد که میکروبشوند. عالوه بر متابومیسم میزبان، به نظر نییجوب می

واکرول ( گزارح دادند که تییول و کار۲00۲) Varel( و ۲000) Millerو  Varelگیاهی نمش داشته باشند. 

ن و هیکارا Jennerای که توسط شوند. در مطامعههای مدفوع خوک متابومیزه نییتوسط میکروارگانیسم

گرم وزن گرم به ازای هر کیلو)بر اسب میلی LD50( بر روی سییت در رت انجام شد، نشان دادند که 19۶۴)

باشد. می 980 و ۴590، ۲۲۲0، 810یونون و تییول به ترتیب برابر با -، بتابدن( در کارواکرول، سینامامدئید

یچ هتیویه شدند،  ppm 10000و  1000ها با جیره ااوی تییول به میزان ای که رتهرچند، در مطامعه

در رت  های ادراری سینامامدئید نیز(. متابومیتHagan et al., 1967عالمت واضحی از سییت مشاهده نشد )

ز طریق اساعت اول  ۲۴(. سینامامدئید در Peters and Caldwel, 1994اند )موح مورد مطامعه قرار گرفتهو 

 ۲50های تیویه شده با دوز درصد ممدار تجویز شده در در الشه باقی ماند. در رت ۲ادرار دفع شد و کیتر از 

ل مشاهده درصد اجزای زیستی فعا ۲0گرم سینامامدئید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کیتر از میلی 500و 

 (. Yuan et al., 1993شد )

Igimi  ( و 197۴)و هیکارانKodama ( اثرات متابومیک 197۴و هیکاران )d-گوح مییونن را در رت و خر

ه بمایای آن در مییونن جوب شده از طریق روده، بدون اینک-dها گزارح دادند که مورد مطامعه قرار دادند. آن

و  Takadaو  1987و هیکاران در سال  Austgulenدفع شد. نتایج مشابهی توسط   یاند، سریعاًبدن باقی ب

دیر زیادی های تیویه شده با کارواکرول و تییول بدست آمد. مماها و خرگوحدر موح 1979هیکاران در سال 

 از این ترکیبات به شکت تیییر نیافته از بدن دفع شده بودند. 
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های خوراکی به عنوان بیوتیکدر صنعت پرورح ایوانات اهلی در کاهش یا اوف استفاده از آنتیفشار فزاینده 

دید جثر را فراهم نیوده است. این نست های ایین و مؤیافتن جایگزینمحرک رشد، زمینه تحمیق برای 

های ی، گونهباشد. اثرات سودمند ا لب گیاهان دارویمیهای گیاهی ها شامت گیاهان دارویی و اسانسافزودنی

گاهی گزارح ها در  وا و ایوانات آزمایشها از گوشته مورد توجه بوده و اثرات آنها و اجزای آنمختلم آن

 شده است. 

های دنیای از گیاهان ااوی ترکیبات فعال زیستی هستند که قابلیت عیلکرد به عنوان افزوطیم گسترده

های های گیاهان و گونهچندمنظوره در ایوانات را دارند. گزارشاتی از عیلکرد چند منظوره برخی از عصاره

یداسیون بافتی ثیر بر کارآیی هضم، متابومیسم میپیدی، جلوگیری از اکسأای شامت ترایج در ایوانات تک معده

د نشده و یاهی به فلور میکروبی محدوهای گثیر اسانسأو بهبود جیعیت میکروبی وجود دارد. بنابراین، ت

کانیسم عیت مثیرگوار باشد. دانش بیشتر در مورد أتواند بر روی اعصاب محیطی و متابومیسم ایوان نیز تمی

 است.  و اثرات ترکیبات در فرمومه کردن مخلوطی از این ترکیبات به منظور بهینه کردن کارآیی مفید

 تواند بر موضوعات زیر متیرکز باشد:تحمیمات می ها،به منظور به کارگیری این قابلیت

 وی رهای گیاهی مورد استفاده در در مطامعات ایوانی بر مطامعات بیشتری باید بر روی اسانس

های تجاری و تاثیر های مختلم خوراکها در ترکیب با فرمولها، تاثیر آنهای وابسته به دوز آنپاسخ

 رد.ها در علوم ایوانی انجام گیر توضیح بهتر کارکرد آنهای ایوانی و شرایط پرورح دژنتیک

نسان و خوراک های طبیعی، در صنعت تیویه اها به عنوان افزودنیبا توجه به استفاده گسترده از این عصاره

ست. هنوز روح ها در  وا و خوراک مورد نیاز اهایی برای ارزیابی باقییاندن ترکیبات فعال آنایوانات، روح

های ایوانی فتهای گیاهی در خوراک و باگیری و تعیین ممدار دقیق باقییانده این اسانسبرای اندازه دقیمی

ضروری  ها در ارزیابی میزان مواد باقییانده در الشه ایوان، شیر و گوشتمشخص نشده است. این تکنیک

 ه مشخص شود. های گیاهی در طی فرآوری  وا، باید به طور ویژاست. پایداری برخی از اسانس

 کسانی ثیر یأمشخص نیودن اجزای فعال. وجود یک گیاه دارویی یا اسانس تهیه شده از آن هییشه ت

اهی برای گیری ترکیب شیییایی در یک عصاره گیهای گوشتی ندارد، بنابراین اندازهدر کارآیی جوجه

 تعیین ترکیب بهینه در آینده ضروری است. 

 های خوراک نیاز به ها و سایر اجزای خوراک و افزودنیو ترکیبات آنهای گیاهی تعامالت بین اسانس

ها بررسی بیشتر دارد. این پیچیدگی، با توجه به تعداد و تنوع ترکیبات زیستی فعال و تعامالت بین آن

تواند برای به اداکثر رساندن فعامیت ضد باکتری ای برخوردار است. اثرات سینرژیک میاز اهییت ویژه
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های گیاهی و به اداقت رساندن  لظت مورد نیاز برای ایجاد اثر ضد باکتریایی مورد استفاده اسانس

ها باید های خوراک از قبیت اسیدهای آمی و پروبیوتیکقرار گیرد. تعامالت ااتیامی با سایر افزودنی

 مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 

 

 

 

 


