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چکیده
زمینه مطالعاتی :فلفل تند به دلیل وجود ماده مؤثر کپسایسین دارای خواص دارویی بوده و در حیوانات به عنوان
محرک رشد استفاده میشود .هدف :در این تحقیق اثرات سه سطح پودر فلفل قرمز تند (کپسایکوم آنوم) ( 1 ،0/5و1/5
درصد) در مقایسه با  15میلیگرم در کیلوگرم آویالمایسین بر عملکرد و برخی فرا سنجههای خونی جوجههای گوشتی
موردبررسی قرار گرفت .روشکار :برای این منظور از  300قطعه جوجۀ نر یکروزۀ سویۀ راس ( )308در پنج تیمار و
پنج تکرار به ازای هر تیمار و  12قطعه جوجه در هر تکرار اختصاص پیدا کرد .تیمارهای آزمایشی در قالب یک طرح
کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج :افزایش وزن جوجههای تغذیه شده با سطح  1درصد فلفل به طور
معنیداری باالتر از جوجههای تغذیه شده با جیرۀ شاهد و  1/5درصد فلفل بود ( .)P>0/05ضریب تبدیل خوراک جوجه-
های تغذیه شده با سطح 1درصد فلفل پایین تر از مقدار آن در جیره شاهد بود ( .)P>0/05اما در میزان مصرف خوراک
بین جیرههای آزمایشی وجیرهی شاهد اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد .نتایج نشان داد که ،افزودن  1/5درصد
فلفل قرمز در جیره باعث افزایش وزن بورس و طحال و کاهش کلسترول خون در جوجهها می شود ( .)P<0/05نتیجه-
گیری نهایی :به طور کلی مصرف  1درصد فلفل تند در جوجههای گوشتی بهترین رشد و بهره وری را باعث شد.
همچنین سطح باالتر فلفل تند ( 1/5درصد) باعث افزایش وزن بورس و طحال ،و کاهش سطح کلسترول پالسما گردید.
واژگان کلیدی :فلفل قرمز ،آویالمایسین ،عملکرد ،خصوصیات الشه ،پروفایل چربی خون ،جوجههای گوشتی

مقدمه

کلسیم ،پتاسیم ،کبالت ،فسفر ،گوگرد ،سدیم ،سلنیوم و

فلفل قرمز تند به دلیل داشتن مواد مؤثری مانند

رنگدانههای کاپزانتین و کارتنوئیدها به عنوان یک

کپسایسین (عامل تندی فلفل قرمز) ،ویتامینهای،E ، A

فایتوبیوتیک مطرح شده است(هرناندز و همکاران

 Cو ویتامینهای گروه  ،Bو مواد معدنی روی ،آهن،

 .)2004در تحقیقاتی تاثیر این ماده بر سالمتی ،عملکرد
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و فرا سنجههای خونی حیوانات مشاهده شده است .در

جوجهها قرار گرفت (جدول .)1جیره ها شامل)1 :جیره ی

تحقیق اثر کپسایسین 1به میزان 0/15درصد بر فعالیت

پایه)2 ،جیره ی پایه با 15میلیگرم آویالمایسین)3 ،

آنزیمهای گوارشی و افزایش سرعت هضم خوراک در

جیره ی پایه با  0/5درصد پودر فلفل قرمز تند )4 ،جیره

موش بررسی شد و مشاهده شد که کپسایسین ترشح

ی پایه با 1درصد پودر فلفل قرمز تند و  )5جیرۀ پایه با

آمیالز بزاقی را افزایش میدهد .این ماده سبب افزایش

 1/5درصد پودر فلفل قرمز تند بوداند .خوراک قبل از

 1۷درصدی میزان نمکهای اسیدی کیسه صفرا شده و

اینکه در اختیار جوجهها قرار گیرد ،توزین میشد و در

همچنین افزایش 120، ۷2، 36و 25درصد به ترتیب در

پایان هر هفته هم مقدار خوراک باقی مانده در دان

و

خوری توزین ،و با کم کردن مقدار دان مصرفی اول

کیموتریپسین ترشحی از پانکراس موشها مشاهده شد.

هفته مقدار خوراک مصرفی در هر هفته محاسبه

در آزمایشی دیگر تاثیر این ماده بر آنزیمهای گوارشی

میگردید .مصرف خوراک طی دورههای آغازین (1-21

در روده کوچک بررسی شد و به ترتیب افزایش  161و

روزگی) ،رشد ( 22-42روزگی) و کل دوره (42-1

 43درصدی در فعالیت ،لیپاز رودهای و اسید فسفاتاز

روزگی) محاسبه شد .در پایان هر هفته همۀ  12جوجۀ

مشخص شد .همچنین افزایش  38درصدی تاثیر

یک پن توسط ترازوی دیجیتال با دقت ±10وزن شدند.

کپسایسین بر تحریک تولید آنزیمهای دی ساکاریداز

اگر جوجهای هم تلف میشد وزن آن اندازهگیری و

روده گزارش شد .بعالوه سبب افزایش  19درصدی

لحاظ میگردید .افزایش وزن روزانه جوجهها در طی

عبور مواد غذایی از مجرای رودهای -معدهای شد (پالتل

سه دوره آغازین ،رشد و کل دوره محاسبه شد .الزم به

و سرینویسن  .)2003ترکیبات فنولی موجود در فلفل

ذکر است که قبل از وزنکشی  4ساعت به جوجهها

قرمز  ،فعالیت آنزیم -3هیدروکسی -3-متیل گلوتاریل

گرسنگی داده شد (هرناندز و همکاران  .)2004بعد از

کوآنزیم Aردوکتاز (HMG-CoA) 2را مهار مینمایند

محاسبه میزان افزایش وزن و میزان مصرف خوراک

و درنتیجه منجر به مهار سنتز کلسترول نیز میگردد.

در طول یک هفته ،ضریب تبدیل خوراک هم برای

این عمل موجب میشود که گیرندههای  LDL3در سطح

دورههای مذکور محاسبه شد .همچنین در پایان دوره 1

سلولهای کبدی افزایش یافته و درنتیجه کاتابولیسم

جوجه از هر پن برای اندازهگیری وزن ماهیچۀ سینه و

 LDLنیز تسریع شود(باریتو و همکاران  .)2008این

ران و اندامهای احشایی و وزن کلی الشه کشتار گردید.

تحقیق برای بررسی اثرات احتمالی فلفل تند بر عملکرد

بعالوه میزان  ،LDLکلسترول ،تری گلیسیرید و گلوکز

و فرا سنجههای خونی جوجههای گوشتی انجام شد.

خون یک جوجه از هر پن به طور تصادفی انتخاب و

فعالیت

آنزیمهای

تریپسین،

آمیالز،

لیپاز

خونگیری شد .بعد نمونههای خون به آزمایشگاه انتقال
مواد و روشها

داده شدند و برای استخراج سرم سانتریفیوژ گردید.

در این تحقیق تعداد  300قطعه جوجه ی نر سویه ی

سانتریفیوژ با دور  3000در دقیقه و به مدت  15دقیقه و

راس 308استفاده گردید .این جوجهها در قالب  5جیره

در دمای  4درجه سانتیگراد انجام گرفت .بعد از

آزمایشی و پنج تکرار برای هر جیره آزمایشی مورد

استخراج سرم شفاف حاصله به میکروتیوبها ریخته

بررسی قرار گرفتند .دو جیرۀ دورۀ آغازین (-1

شده و در دمای  -20OCنگهداری گردید تا برای

21روزگی) و رشد ( 21-42روزگی) مشابه در اختیار

اندازهگیری فاکتورهای خونی به آزمایشگاه انتقال داده

1

شود .دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از

capsaicin
3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A
3
Low-density lipoprotein
2

رویه مدل خطی ( )GLMنرمافزار آماری  SASنسخهی

تاثیرمکملسازي پودر فلفل قرمز تند (کپسایکوم) و آویالمایسین برعملکرد ،خصوصیاتالشه ،پروفایل چربی خون و اندامهاي لنفاوي جوجههاي گوشتی

 9.1مورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند .مقایسه
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آزمون دانکن صورت گرفت.

اختالفات معنیدار در سطح  5درصد با استفاده از
جدول -1اجزا و ترکیب شیمیایی جیره آزمایشی
اجزای جیره

جیرهی آغازین ( 1تا 21روزگی)

جیرهی رشد (  22تا  42روزگی)

ذرت
کنجاله سویا
دانه گندم

42/90
38/82
10/00

46/13
35/82
10/00

روغن سویا

3/8

4/00

دی کلسیم فسفات

2/15

2

سنگ آهک

1/1

0/85

نمک طعام

0/35

0/3

دی ال -متیونین

0/1۷

0/15

لیزین ال-لیزین ()HCL

0/22

0/25

مکمل ویتامینی ومعدنی

0/5

0/5

ترکیب شیمیایی جیره
انرژی فابل متابولیسم ( کیلو کا لری بر کیلوگرم)

2900

2990

پروتئین خام (درصد)

22/00

20/00

کلسیم (درصد)

1/00

0/9

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/45

0/45

لیزین (درصد)

1/43

1/24

متیونین  +سیستین

0/48

0/41

مکمل فوق در هر کیلوگرم حاوی  9000واحد بین المللی  5000 ،Aواحد بین المللی ویتامین ۷5 ،D3واحد بین المللی ویتامین  3 ،Eمیلیگرم ویتامین  3 ،K3میلی-
گرم

تیامین 6/6 ،میلیگرم ریبوفالوین 3 ،میلیگرم پیریدوکسین 15 ،میکروگرم ویتامین  60 ،B12میلیگرم نیاسین 15 ،میلیگرم اسید پنتوتنیک 0/15 ،میلیگرم

بیوتین 100 ،میلیگرم آنتی اکسیدانت 120 ،میلیگرم منگنز 40 ،میلیگرم آهن 100 ،میلیگرم روی 16 ،میلیگرم مس 1/25 ،میلیگرم ید 3 ،میلیگرم سلنیوم بود.

جدول -2تاثیر سطوح صفر1،0/5،و 1/5درصد فلفل تند یا  15میلیگرم بر عملکرد جوجههای گوشتی در دورههای مختلف
تیمارها

مصرف خوراک(گرم)

ضریب تبدیل خوراک

افزایش وزن(گرم)

آغازین

رشد

کل دوره

آغازین

رشد

کل دوره

آغازین

رشد

کل دوره

شاهد

982

31۷2

4154

684

1۷63 b

2421b

1/43

1/83

1/۷1a

آویالمایسین

99۷

30۷2

40۷0

685

1۷95 ab

2480ab

1/46

1/۷1

1/64a

 0/5درصد فلفل

9۷8

3028

4032

6۷4

1۷98 ab

24۷4ab

1/45

1/69

1/61ab

 1درصد فلفل

9۷۷

30۷1

3966

6۷۷

1895 a

2558 a

1/39

1/61

1/5۷b

 1/5درصد فلفل

969

29۷۷

3049

6۷3

1۷00 b

2381b

1/42

1/۷6

1/66ab

خطای استاندارد

53/4

29

28

۷/31

0/04

0/29

0/ 01

0/ 03

0/02

b-aحروف غیرمشابه درهرردیف به معنی اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد.
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جدول -3تاثیر سطوح صفر1،0/5،و1/5درصد فلفل تند یا  15میلیگرم بر وزن نسبی خصوصیات الشه و یا اندامهای داخلی
بازده الشه
تیمار

(باپوست)

سینه

کبد

ران

سنگدان

قلب

چربی

طحال

بورس

تیموس

شاهد

6۷/4

26/6

20

2/44

1/54

0/50

1/18

0/124 b

0/0۷ b

0/58

آویالمایسین

69/2

2۷/6

21

2/43

1/42

0/54

1/28

0/112 b

0/08 b

0/4۷

 0/5درصد فلفل

68

26/2

19/8

2/44

1/64

0/52

1/22

b

0/165

b

0/۷8

 1درصد فلفل

۷0/4

30/4

20/2

2/52

1/62

0/58

1/08

 1/5درصد فلفل

6۷/8

25/2

19/2

2/56

1/46

0/62

1/22

خطای استاندارد

0/01

0/02

0/01

0/26

0/05

0/02

0/06

0/10

b

b

0/158

a

0/230

a

0/14

0/۷8

0/06

0/02

0/06

0/08

0/۷6

b-aحروف غیرمشابه درهرردیف به معنی اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد.

تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی واقع نشد (.)P<0/05

نتایج و بحث

ولی در کل دوره ،ضریب تبدیل خوراک جوجههای

جدول  2اثر فلفل تند و آویالمایسین را بر میزان افزایش

تغذیه شده با سطح  1درصد فلفل کمتر از مقدار مربوط

وزن بدن جوجههای گوشتی در دورههای مختلف

به تیمار شاهد بود(.(P>0/05

آغازین ( 1-21روزگی) ،رشد ( 22-42روزگی)  ،کل

همچنین جدول 3وزن نسبی الشه ،سینه ،ران ،کبد،

دوره (  1-42روزگی) نشان میدهد .مصرف خوراک

سنگدان ،قلب ،چربی حفره بطنی و تیموس بین تیمارهای

در هیچکدام از دورهها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی

آزمایشی مشاهده نشد .وزن بورس و طحال جوجههای

قرار نگرفت ،ولی افزایش وزن در هر دو دورهی رشدو

تغذیهشده با باالترین سطح فلفل (  1/5درصد) به طور

کل دوره با مصرف 1درصد فلفل افزایش یافت

معنی داری باالتر از مقدار مربوط به سایر جوجههای

( )P>0/05درحالیکه سطوح دیگر فلفل و یا

آزمایشی بود(.)P<0/05

آویالمایسین تغییری در افزایش وزن ایجاد نکردند.
ضریب تبدیل خوراک هم در دورههای آغازین و رشد

جدول  -4تاثیر سطوح صفر0،1/5،و1/5درصد فلفل تند یا  15میلیگرم بر برخی فرا سنجههای خونی جوجههای گوشتی
در21روزگی
تیمار

گلوکز()ml/dl

کلسترول()ml/dl

تری گلیسیرید()ml/dl

)ml/dl(HDL

)ml/dl(LDL

)ml/dl(VLDL

شاهد

1۷2

10۷

41/8

44/ 6

52

9/0

آویالمایسین

189/2

119

5۷

39/6

60/5

11/4

 0/5درصد فلفل

169/2

104

60/8

39/2

54/6

12/4

 1درصد فلفل

1۷0/6

105

35/9

36/0

5۷/2

۷/1

 1/5درصد فلفل

190/6

101

42/6

36/0

5۷/4

8/6

خطای استاندارد

3/88

2/50

5/68

1/58

2/۷3

1/1

b-aحروف غیرمشابه درهرردیف به معنی اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد.
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 -5تاثیر سطوح صفر0،1/5،و1/5درصد فلفل تند یا  15میلیگرم بر برخی فرا سنجههای خونی جوجههای گوشتی در 42
جدول روزگی
تیمار

گلوکز

کلسترول

تری گلیسیرید

()ml/dl

()ml/dl

()ml/dl

HDL
()ml/dl

LDL
()ml/dl

VLDL
()ml/dl

130a

82/6

42/84

۷0/6

16/5

شاهد

159/4

آویالمایسین

a

 0/5درصد
فلفل
 1درصد فلفل
 1/5درصد
فلفل
خطای
استاندارد
درصد احتمال

166/6

128/6

۷5/6

39/6

۷3/8

15/1

165/2

118/8ab

64/2

39/۷

72/6

13/4

180/8

124ab

5۷

39/6

۷3/0

11/4

158/4

111/ 6b

58/4

38/16

62

11/6

3/84

2/25

3/82

1/05

2/14

0/۷6

0/9

0/05

0/13

0/۷3

0/35

0/14

b-aحروف غیرمشابه درهرردیف به معنی اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد.

همچنان که در جداول 4و  5مشخص است تفاوت

ماده بر آنزیمهای گوارشی در روده کوچک به ترتیب

معنیداری بین جوجههای تیمارهای آزمایشی مختلف

موجب افزایش  161و  43درصدی فعالیت لیپاز و اسید

در سن  21روزگی برای گلوکز ،کلسترول ،تری

فسفاتاز رودهای ونیز افزایش  38درصدی تولید

گلیسیرید LDL، HDL ،و  VLDLمشاهده نشد

آنزیمهای دی ساکارید از روده شده است .عالوه بر این

( .)P<0/05در سن  42روزگی کلسترول جوجههای

ماده سبب افزایش  19درصدی عبور مواد غذایی از

تغذیه شده با باالترین سطح فلفل ( 1/5درصد) به طور

مجرای رودهای -معدهای شده است پالتل و سرینویسن

معنیداری کمتر از مقدار مربوط به تیمار شاهد و تغذیه

 .)2003در تحقیقی که روی جوجههای گوشتی انجام

شده با آویالمایسین بود (.)P<0/05

شد مشخص گردید سطوح  0/۷5و  1درصد فلفل تند

در آزمایش اخیر مصرف  1درصد فلفل باعث بهبود

سبب افزایش میزان مصرف خوراک ،افزایش وزن و

افزایش وزن گردید .در تحقیقات متعددی تاثیر فلفل تند

بهبود بازده خوراکی شد (گالیب و همکاران .)2012

بهعنوان عامل افزایشدهنده وزن مشخصشده است.

ارتباط متقابل بین  5درصد روغن خوراکی و 150

برای مثال 1/5 ،درصد کپسایسین بر فعالیت آنزیمهای

میلیگرم کپسایکوم تاثیری بر وزن بدن جوجهها ،بهبود

گوارشی و افزایش سرعت هضم خوراک در موش

بازده خوراک و افزایش مصرف خوراک نداشت (مریم

بررسی شده است .مشاهده شد که کپسایسین ترشح

و همکاران  .)2004در تحقیق دیگر تاثیر سطوح ،0/5

آمیالز بزاقی را افزایش داد و این ماده سبب افزایش 1۷

 1 ،0/۷5درصد پودر کپسایکوم بر رشد و متابولیتهای

درصدی تولید نمکهای اسیدی کیسه صفرا گردیده

خونی بررسی شد .وزن بدن و مصرف خوراک افزایش

است (پالتل و سرینویسن  .)2003همچنین افزایش

و بازده خوراک به صورت معنیداری بهبود یافت .در

 120،۷2،36و  25درصد به ترتیب برای فعالیت

آزمایش مذکور سطح  0/25پودر فلفل تند در جیرۀ

آنزیمهای تریپسین ،آمیالز ،لیپاز و کیموتریپسین

تاثیری برافزایش وزن و بازدهی رشد در جوجههای

ترشحی از پانکراس موش مشاهدهشده است .تاثیر این

گوشتی نداشت ،سطح  0/5درصد نیز تاثیری برافزایش
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وزن و بازدهی خوراک در  3هفته آخر نداشت .ولی در

تغذیه شده با  3درصد فلفل تند بود که دالیل مختلفی

 3هفته اول و کل دوره به ترتیب سبب افزایش وزن و

ازجمله کاهش مصرف خوراک ناشی از افزایش فعالیت

کاهش ضریب تبدیل خوراک گردید (ال کسی و ال

سیستم عصبی سمپاتیک 5و همچنین تاثیر سیستم

نزراوی  .)2011طی آزمایشات انجام شده گزارش شد

سمپاتیک بر فعالیت سوختوساز چربی بر این پدیده در

که اثرات مثبت فلفل تند برافزایش وزن و ضریب تبدیل

این تحقیق بیان شده است (اربابیان و همکاران.)2011،

ناشی از و این کاهش در فضوالت هم قابل مشاهده

مصرف زیاد کپسایسین باعث کاهش چاقی میشود و

است (آسابیچی و بل پی گدو گامچ  .)2010تاثیر روغن

مکانیسم تاثیر آن از طریق بهبود ترشح کاتکوالمین از

اثرات

پریبیوتیکی4

آن بر دستگاه گوارش است.

غده فوق کلیوی است که باعث کاهش اشتها میشود

همچنین فلفل باعث کاهش اسیدیته جیرۀ میگردد دانه

زمانی که فعالیت دستگاه عصبی خودکار تحت تاثیر

فلفل تند بر کارایی و مورفومتری روده جوجههای

رفتار مصرف خوراک افزایش پیدا میکند ،مصرف

گوشتی هم بررسی شد و مقادیر  0/2 ،0/1و  4/0درصد

کپسایسین از طریق افزایش فعالیت دستگاه عصبی

موجب بهبود افزایش وزن و افزایش جذب رودهای

خودکار باعث کاهش مصرف خوراک میشود (کاوادا و

گردیده است (سیلوا و همکاران  .)2010در جوجههای

هاگی هارا  .)1986مصرف  200میکروگرم کپسایسین

گوشتی اثر دو خوراک آزمایشی تهیه شده با  5و 20

در موش سبب افزایش میزان ترشح آدرنال از غده فوق

میلیگرم محصول عصاره کپسایکوم بررسی شد.

کلیوی شده است (کاوادا و هاگی هارا  .)1986از سویی

کپسایسین بر ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن

دیگر مخلوط فلفل ،رزماری ،مریمگلی و پونه کوهی در

جوجههای گوشتی درکل دوره معنیدار نبود اما مکمل

سه سطح  100 ،50و  150میلیگرم روی جوجههای

سازی فلفل تند میزان مرگ میر را کاهش داد .در ادامه

گوشتی بررسی شد و تاثیر معنیدار سطح 100

این بررسی ویژگی هضمی کپسایسین با تحریک

میلیگرم بر بهبود افزایش وزن مشاهده شد .درحالی که

آنزیمهای هضمی به وسیلهی نمونه برداری از مواد

تاثیری بر بازده خوراک و مصرف خوراک دیده نشد.

هضمی در جوجههای گوشتی با جیرۀ حاوی  5تا 20

افزایش میزان آمیالز ،لیپاز و آسپارتات آمینو ترانسفراز

میلیگرم بررسی شد و تاثیر مثبت کپسایسین بر فعالیت

و اوریک اسید ،با مصرف سطح  150میلیگرم نشان

آنزیمهای دوازدهه (شامل آمیالز لیپاز و پروتئاز) دیده

دهندهی آسیبهای بافتی در جگر و کلیه بود همچنین

شد (پاراکزا  .)2011در تحقیق اخیر مصرف سطوح 0/5

نکروز پانکراس یکی دیگر از عوامل افزایشدهندۀ آمیالز

و  1/5درصد پودر فلفل تند نسبت به شاهد بهبودی در

و لیپاز در خون معرفی شد که دالیلی برای وزن کم

عملکرد ایجاد نکرد که احتماالً ناشی از سطح مؤثر فلفل

جوجۀ تغذیه شده با سطح  150میلیگرم نسبت به سطح

قرمز تند و تاثیر سمیت میزان باالی آن در جوجههای

 100میلیگرم بیان شد (کارولینا و همکاران .)2010

گوشتی باشد .در تحقیقی که با سطوح  1/5و  3درصد

سطح فلفل تند در خرگوش به میزان  2گرم در کیلوگرم،

فلفل تند همراه با چربی باال در جوجههای گوشتی انجام

سبب آسیب بافتی بر کبد خرگوش شد (محمود و صالح

گرفت ،اثر معنیداری بر بازدهی خوراکی و مصرف

 .)2010تحقیقات انجام شده روی طیور گوشتی عدم

خوراک در دوره پایانی دیده نشد .همچنین افزایش وزن

تاثیر فلفل تند را بر افزایش وزن سنگدان ،جگر و قلب

دورۀ پایانی جوجههای تغذیه شده با  1/5درصد فلفل

جوجههای گوشتی نشان میدهد (گالیب و همکاران

تند به صورت معنیداری پایینتر از گروه شاهد و

 .)2012مصرف فلفل به میزان  2گرم در کیلوگرم در

Prebiotic4

Sympathetic5
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خرگوش موجب آسیبهای بافتی در جگر شده و

نیز میگردند .این عمل موجب میشود که گیرندههای

افزایش وزن در اندامهای احشایی دیده نشد (محمود و

LDLدر سطح سلولهای کبدی افزایش یافته و

صالح  .)2010در تحقیق اخیر مصرف سطوح 1/5

درنتیجه کاتابولیسم  LDLنیز تسریع شود .لذا به نظر

درصد فلفل تند باعث افزایش معنیدار وزن طحال و

میرسد که فلفل قرمز تند ،فعالیت ) (HMG- CoAرا

بورس شد که احتماالً به خاطر اثرات بهبود دهندهی

کاهش داده و منجر به کاهش  LDLو تا میزان کمتری

باالترین سطح فلفل بر سیستم ایمنی است .کپسایسین

غلظت گلیسرید پالسما گردیده است (باریتو و همکاران

در مقابل عفونت سالمونال آنترادیس 6مقاومت ایجاد

 )2008در پو لتهای بوقلمون نیز اثر کپسایسینوئیدها

میکند .عصاره کپسایکوم دارای ویتامین  Cو

به میزان  4میلیگرم در روز سبب کاهش کل کلسترول

کپسایسین است که تعدیل کنندهی سیستم ایمنی

سرم و  LDLشده است (نگلسکو و همکاران .)1986

میباشند .گزارش شده است که کپسایسین توانایی

کپسایسین اثر تحریک کننده مشابه اپی نفرین دارد.

تنظیم تولید ایمنوگلوبینهای IgG۷و IgA8را در برونش

مصرف روزانه  5گرم فلفل قرمز (حاوی  6/26میلیگرم

و سرم موش دارد .همچنین افزایش معنیدار تیترHI9

کپسایسین) در موش به ترتیب سبب کاهش و افزایش

در جوجههای گوشتی بعد از مصرف  5میلیگرم

سطوح گلوکز پالسما و سطوح انسولین گردیده است؛

عصاره کپسایکوم مشاهده شده است نروپپتید ماده p

که علت آن کاهش گلوکز پالسما ناشی از افزایش ترشح

موجود در مغز و بافت روده میباشد و در التهابها و

انسولین توسط فلفل قرمز میباشد (چایزت و همکاران

10p

 .)2009در تحقیق دیگر ،مصرف 0/۷5و 1درصد فلفل

پاسخ شیمیایی سلول دارای چند هسته با شکلهای

قرمز سبب کاهش کلسترول خون شده است (گالیب و

مختلف ،رها سازی آنزیم از لیزوزومها ،شیوع

همکاران  .)2012نتایج تحقیق اخیر نشان داد که افزودن

اکسیداتیو و فاگوسیتوز کردن سلولها تحریک کرده و

 1درصد کپسایسین در جیره طیور سبب کاهش

همچنین فعالیت سلولهای کشنده طبیعی را افزایش

کلسترول سرم شد (آسابیچی و بل پی گدو گامچ

میدهد (دی سیمون و همکاران  )1989این تحقیقات

 .)2010در تحقیقی عدم تاثیر فلفل تند ( 150میلیگرم) بر

نشان میدهد که افزایش وزن طحال و بورس نشانهای

کلسترول خون گزارش شد (مریم و همکاران .)2004

از افزایش سیستم ایمنی و همچنین توانایی مادۀ مؤثر

مصرف سطوح  0/۷5، 0/5و 1درصد فلفل تند در

کپسایکوم (کپسایسین) برافزایش سیستم ایمنی میباشد

جوجههای گوشتی سبب کاهش میزان کلسترول شده

ال با وزن اندامهای لنفاوی مرتبط است .در
که احتما ً

است (ال کسی و ال نزراوی  .)2011البته گزارش شده

تحقیقات مختلف تاثیر فلفل تند بر میزان کاهش

است که افزودن فلفل در خوراک خرگوشها باعث

فنولی11

کاهش میزان کلسترول خون شده است (محمود و

پاسخهای ایمنی میزبان دخالت میکند .نروپپتید

کلسترول و  LDLخون مشاهده شد .ترکیبات

موجود در فلفل قرمز ،فعالیت آنزیم 3 -هیدرو کسی -3-
متیل گلوتاریل کو آنزیم Aردوکتاز ) (HMG-CoAرا
مهار مینمایند و درنتیجه منجر به مهار سنتز کلسترول
Salmonella Enteritidis6
Immunoglobulin G7
Immunoglobulin A8
Hemagglutination-inhibition9
Neuropeptide P10
Phenolic compounds11

صالح.)2010
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Abstract
BACKGROUND: Because of the effective substance capsaicin in the chili peppers have medicinal
properties and are used as growth promoters in animal OBJECTIVES: This study was conducted to

investigate on the effects of different levels of hot red pepper powder (HRPP) (0, 0.5, 1 and 1.5
percent) with 15 mg/ kg avilamycin on performance and some blood parameters of broiler chickens.
METHODS: Three hundred one-day-old male broiler chicks (Ross- 308) in 5 treatments and 5
replicates and 12 birds in each repetition were allocated. The experimental treatments were
analyzed in completely randomized design. RESULTS: Body weight gain of chicks fed 1% HRPP
was greater than control and 1.5% fed ones (P< 0.05). Moreover, feed conversion ratio of birds fed
1% HRPP was lower of the control group birds (P< 0.05). But feed intake between experimental
treatments and control groups was not significant (P> 0.05). Weights of spleen and bursa of birds
fed 1.5% HRPP was higher than other birds (P<0.05). Blood cholesterol and LDL in fed 1.5%HRPP
were lower than each of control and avilamysin groups (P<0.05). CONCLUSION: It was concluded
that feeding 1% HRPP caused the highest growth and efficiency in broiler chickens. Also,
consumption of the fed 1.5%HRPP weight gain Bursa of Fabricius and spleen and decreased blood
cholesterol.
Keywords: Red pepper, Avilamysine, Performance, Carcass characteristics, Blood parameters,
Broilers chickens.

