
چکیده:
سابقهی درمان بیماری  ها با گیاهان  دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کرهی زمین 
است. انسان  ها به حکم اندیشه، تجربه و علم خود، در طول حیات بر روی کره ی زمین به کمک 
گیاهان  دارویی، خود را مداوا کرده  اند. در ایران تنها حدود سه تا چهار  درصد از داروهاي مورد  
استفاده در کشور را داروهای گیاهی تشکیل می  دهند، در حالي که در کشورهاي اروپایي این 
رقم به باالتر از۳0  درصد و در پرجمعیت  ترین کشور  جهان، چین به بیش از 80 درصد  
می  رسد. گردش مالی بازار جهانی داروهای  گیاهی و فرآورده  های طبیعی ساالنه به صدها 

میلیارد دالر بالغ می شود.
استفادهی فراوان از داروهای ضدعفونت )anti- infective agents(، منجر به بروز مقاومت  های 
باکتریایی، قارچی و ویروسی شده است. در سراسر جهان برای غلبه بر این مقاومت روز افزون 
میکروب  های بیماری زا،  از گیاهان  دارویی بدلیل خواص ضد میکروبی  شان استفاده می  نمایند. 
در گزارشات، عنوان شده است که افشره های بدست آمده از گیاهان معطر دارویی، اثرات 
ضدباکتریایی، قارچی و ویروسی شگفت  انگیزی دارند. در طبیعت روغن  های ضروری در 
طیف گسترده  ای از مخلوط مونوترپن  های مختلف شناسایی شده  اند که در طب سنتی به 
دلیل خاصیت رقیق  سازی )خلط  آوری secretolytic( از آن ها استفاده می  گردد. مونوتروپن 
اشباع شدهی اکالیپتول )1-8 سینئول(، که یکی از ترکیبات عمدهی عصارهی گیاه اکالیپتوس 
می  باشد، در طب سنتی بعنوان یک درمان خلط  آور برای برونشیت، سینوزیت و سرماخوردگی 

استفاده می  شود.
آماس )التهاب - Inflammation( یک اصطالح کلی برای توصیف فرآیندهای مختلف آسیب 
شناختی )پاتولوژیک( با علل گوناگون می  باشد که می  تواند شامل عفونت، تروما، یا یک پاسخ 
خود ایمنی باشد . با توجه به دالیل بسیار، پاسخ  های ایمنی مستلزم واسطه  های متعدد و 
متنوع از جمله آمین  های موثر بر قطر رگ  ها، رادیکال  های  آزاد و هر دو واسطه  های لیپیدی 
و پپتیدی می  باشد. گیاهان  دارویی و ترکیبات حاصل از آن ها منابع خوبی از مهارکننده  های 
خاص و جدید از فرآیندهای آماسی می  باشند. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که 
مشتقات فنلی گیاهان، دارای اثرات مثبت آنتی  اکسیدانی، برای پاکسازی رادیکال  های  آزاد و 

مهارکنندهی سنتز اکسید نیتریک، سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز هستند.
هدف از ارائه ی این بازنگری، بررسی اثرات محصول افلورین® )®Aflorin(، بعنوان محصولی 
طبیعی از افشره  های گیاهان  دارویی یوکاشیدیگرا، اکالیپتوس و نعناع در کنترل و درمان 
حمایتی عفونت  های باکتریایی و ویروسی در سیستم تنفسی دام  های اهلی، و اثرات مستقیم 

و غیرمستقیم آن، بر روی دستگاه تنفسی و جریان هوا در مجاری  تنفسی می  باشد.
کلید واژه ها: افلورین®، یوکا شیدیگرا، ساپونین، ترکیبات فنلی، اکالیپتول، منتول، اثر 

ضدمیکروبی،  ضد آماس، آمونیاک

مقدمه:
محصول افلورین®، در کنترل و درمان بیماري هاي تنفسي مانند نیوکاسل، برونشیت عفونی 
و آنفلونزاي پرندگان به دو روش آشامیدني و افشانه )استنشاقی- اسپري در سالن( استفاده می 
 شود. این محصول ترکیبی از روغن  های ضروری منتول، اکالیپتول )1-8 سینئول(، و افشرهی 
یوکاشیدیگرا )ساپونین های استروئیدی و فنلی( می  باشد. این محصول در مواردي مانند تنش 
 گرمایی و کاهش  رطوبت که غشاهای مخاطی مجـاري  تنـفسي خشک و شکننده می  شوند 
و یا در بیماری  های تنفسی که مجاری  تنفسی از مخاط انباشته شده و دام با دشواری تنفس 
روبرو می  شود، استفاده مي گردد. طیور پس از واکسیناسیون معموال واکنش هایي را بروز 

مي  دهند که این امر، نه تنها موجب افت پاسخ سیستم ایمني بدن به واکسن مي  گردد بلکه 
به عنوان یک عامل تنش زا، بازده گله را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش تلفات مي گردد. 
افلورین® باعث پاسخ بهتر سیستم ایمني بدن طیور گردیده و با ممانعت از واکنش هاي حاد 

ناشي از واکسیناسیون، موجب کاهش تلفات و افزایش بازدهیگله مي  گردد.

)Yucca Schidigera(یوکاشیدیگرا
یوکاشیدیگرا گیاهی علفی از خانواده زنبق است که در بیابان  های جنوب  غربی ایاالت  متحده و 
مکزیک می  روید. این گیاه از دیرباز در طب سنتی بومیان آمریکا برای درمان بسیاری از 
بیماری  ها از جمله آرتروز مورد استفاده قرار گرفته است. پودر و افشرهی یوکاشیدیگرا به عنوان 
افزودنی  های خوراک  دام نیز مورد استفاده قرار گرفته و اثرات سودمند این عصاره در دام و طیور 
توسط  Cheekeو Otero به تفصیل بیان شده است که عبارتند از : افزایش سرعت رشد، بهبود 
ضریب تبدیل، کاهش آمونیاک سالن، ویژگی  های ضد تک  یاخته  ای )anti-protozoal( و 
کشندگی کرم  های  گرد )nematocidal(، اصالح جمعیت میکروبی  شکمبه، مهار باکتری 
 های  گرم  مثبت، کاهش مرده  زایی )stillbirths(، کاهش محتوای کلسترول در بافت و تخم 
مرغ و فعالیت ضدآماس مفاصل )anti-arthritic( در اسب و سگ. دیگر کاربردهای این گیاه 
در صنعت نوشابه سازی به عنوان عامل ایجاد کنندهی کف در نوشیدنی  ها و در صنعت کشاورزی 
جهت کنترل نماتود ها و قارچ  ها در محصوالت زراعی می  باشد. عصارهی استخراجی گیاه یوکاشیدیگرا 
حاوی ترکیبات ساپونینی و ترکیبات فنلی می  باشد )8(. فعالیت  های زیستی و شیمیایی ترکیبات 
ساپونینی استروئیدی و فنلی گیاه یوکاشیدیگرا به تازگی توسط Piacente و همکاران بررسی 
شده است )24(. الزم به ذکر است که عصاره گیاه مذکور توسط سازمان غذا و دارو امریکا 
 (Generally Recognized As Safe) GRAS در گروه محصوالت سبز )FDA(

به ثبت رسیده است )8(.

ترکیبات ساپونینی:  افشره بدست آمده از یوکاشیدیگرا غنی از ساپونین  های استروئیدی 
طبیعی می باشد که این ترکیب خواصی مشابه صابون و مواد شوینده دارد و به صورت طبیعی 
در بسیاری گیاهان موجود می  باشد ولی میزان آن در گیاه یوکاشیدیگرا بیشتر از سایر گیاهان بوده 
و بهترین نوع ساپونین  استروئیدی را دارا   می  باشد )7 و 22(. ساپونین  ها دارای ویژگی  های طبیعی 
کشش  سطحی )روکنشگری- Surfactant( و شویندگی )Detergent( به واسطهی حضور 
هستهی چربی دوست و یک یا تعداد بیشتری زنجیره  های جانبی کربوهیدراتی آبدوست 
هستند. بخش آبدوست ساپونین )aglycone یا sapongenin( با هستهی استرولی آبدوست 
کلسترول واکنش داده و آن را بصورت میسل  های نامحلول در می  آورد و اسیدهای چرب را از 
طریق فراهم کردن یک محیط آبی در سطح مخاطی روده برای جذب آماده می  سازد. از این 
ویژگی ساپونین  ها به عنوان عاملی در افزایش جذب افزودنی  ها و داروهای خوراکی محلول 
در چربی به واسطهی بهبود جذب مولکول  های چربی استفاده می  شود )6(. با عنایت به موارد 
ذکر شده، افشرهی یوکاشیدیگرا  موجود در ®Aflorin که حاوی ساپونین است سبب بهبود 
جذب روغن  های ضروری گیاهی منتول )Menthol( و اکالیپتول )Eucalyptol( از دیواره 
روده می  شود. واکنش بین ساپونین  ها و کلسترول یا دیگر استرول  ها مسئول بسیاری از اثرات 
بیولوژیک به ویژه آن  هایی که در فعالیت غشاء موثر هستند می  باشد. بیش از 45 سال است 
که تاثیر ساپونین بر کاهش سطوح کلسترول خون به اثبات رسیده است؛ که این اثر 
ناشی از اتصال ساپونین  ها به کلسترول ترشح شده در صفرا ست که باعث مهار چرخهی 

کلسترول روده  ای -کبدی می  شود )8(.

شکل 1: ساختمان شیمیایی ساپونین موجود در گیاه یوکا شیدیگرا

ساپونین ها قادرند نفوذپذیري تمامي غشاهاي بیولوژیک را تغییر دهند. آن  ها به علت افزایش 
میزان نفوذپذیری از طریق دپالریزه  کردن غشا به افزایش جذب ریزمغذی  ها و ویتامین  ها 
در دستگاه  گوارش کمک می  کنند و بدین وسیله سبب افزایش مقاومت در برابر عفونت  های 
مختلف می  شوند )21( و به علت آرام سازی )relaxation( عضالت صاف عروق و برونش  ها 

و مسدود نمودن کانال  های کلسیمی در کاهش انقباضات عضله  ای نقش دارند )27(. 
ساپونین  ها در فعالیت خلط آوري خود، بطور رفلکسي سبب تحریک غدد موکوسي گشته و 

اینکار را از طریق اعصاب حسي پاراسمپاتیک انجام مي دهند.
افشرهی  از دیگر ترکیبات موجود در  تولید گاز آمونیاک(:  بر کاهش  )اثر  ترکیبات فنل 
یوکاشیدیگراترکیبات فنلی و پلی  فنلی می  باشد. این ترکیبات در پوست درخت یوکا انباشته 

شده است.

شکل 2: ساختمان شیمیایی فنل موجود در گیاه یوکا شیدیگرا
افشرهی یوکاشیدیگرا به عنوان افزودنی  خوراکی در جیرهی  دام و طیور به منظور کاهش بو 
)19و18( و انتشار آمونیاک به کار می  رود )6و15و28(. کیلین )Killeen(و همکاران 1998 نشان 
دادند که اثرات افشرهی یوکا بر روی متابولیسم نیتروژن ناشی از بخش قابل  پاالیش غیر الکلی که 
اساساً حاوی کربوهیدرات  ها بوده می  باشد )16(. این کربوهیدرات  ها گرایش زیادی به آمونیاک 
داشته و با پیوند یافتن با آن از توانایی احاطه  کردن مولکول  های آمونیاک برخوردار می  شوند. بخش 
 )Stilbenes( ساپونینی بوسیله بوتانول قابل پاالیش است. افزون  بر بخش کربوهیدراتی، استیلبن  ها
نیز دارای نقشی در خنثی  سازی آمونیاک هستند. کونگ )Kong()1998( پلی هیدروکسی استیلبن 
)Polyhydroxy stilbene(که مهارکنندهی فعالیت آنزیم اوره  آز است را جداسازی نمود )17(. 
پوست یوکاشیدیگرا  غنی  از استیلبن است )اولــسزک و همکاران  1999 )که دارای خاصیت 

)Af    lorin®(     افــلورین 
در حیوانات مزرعه 

)مروری بر منابع(
گردآوری: واحد تحقیق و توسعهی شرکت  اینوواد® بلژیک و شرکت پارس ژیوار صوفی®

کاربرد های واقعی و بالقوه ی عصاره  های  سه گیاه دارویی یوکاشیدیگرا، اکالیپتوس و نعناع موجود در محصول
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آنتی  اکسیدانی است )21(. افشرهی یوکاشیدیگرا تولید آمونیاک را با مهار کردن فعالیت آنزیم 
اوره  آز باکتری  ها، مهار کرده و بدینوسیله مقدار آمونیاک رها شده در محیط و اثرات زیانبار 
آن را کاهش می  دهند )9و26و۳1(. رحمان )Rehman( و همکاران 201۳ در پژوهشی 
بر روی محصول ترکیبی  از  روغن  های ضروری منتول، اکالیپتول )1-8 سینئول(، و عصارهی 
یوکاشیدیگرا، منفی بودن فعالیت اوره  آزی در نمونه  های مدفوع ماکیان درمان شده در مقایسه 
با فعالیت 100 درصدی اوره  آز در مدفوع ماکیان شاهد درمان نشده را به اثبات رسانده و چنین 
نتیجه  گیری کردند که محصول مذکور کاهش تولید گاز آمونیاک در مدفوع پرندگان درمان شده 
با آن را درپی دارد )25(. کابوک و همکاران )2004( در مطالعه  ای بر روی جوجه  های گوشتی 
دریافتند که غنی  سازی جیره با گیاه یوکاشیدیگرا بدون داشتن اثرات منفی بر وزن  گیری و 
عملکرد جوجه  ها باعث کاهش سطح آمونیاک در سالن پرورش، مدفوع جوجه  ها و خاکستر 
تام می  شود )4(. با توجه به موارد مذکور افشرهی یوکاشیدیگرای موجود در ®Aflorin بر روی 
مهارسازی فعالیت آنزیم اوره  آز حاصل از باکتری  های موجود در مدفوع و کاهش آمونیاک 

هوای سالن می  تواند موثر باشد. 

تجمع پالکتی از مشخصه  های التهاب می  باشد. فنل موجود در عصارهی یوکاشیدیگرا فعالیت 
بازدارنده در مقابل تجمع پالکتی دارد. همچنین فعالیت آنتی  اکسیدانی و اثر مهار کنندگی بر 
فعالیت رادیکال  های  آزاد را دارد. پالکت  های خون در پاسخ به التهاب  های آلرژیک شرکت 
می  کنند. یوکائول  ها )Yuccaols( مهار کنندهی تولید رادیکال  های  آزاد در پالکت  های خون 
trans-3,3',5,5'-tetrahydroxy-  می  باشند. یکی از فنل  های عصارهی یوکاشیدیگرا به نام

methoxystilbene-4 دارای باالترین فعالیت ضدپالکتی می  باشد )8(. 
طیور پس از واکسیناسیون معموال واکنش  هایی را نشان می  دهند که این نه تنها باعث افت 
پاسخ سیستم ایمنی بدن به واکسن می  گردد بلکه به عنوان یک عامل استرس  زا، بازدهیگله 
را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش تلفات می  گردد. آلفارو و همکاران )2007( دریافتند که 
افزودن عصارهی گیاه یوکاشیدیگرا به جیرهی جوجه  های واکسینه شده علیه کوکسیدیوز سبب 
افزایش وزن  گیری روزانه و افزایش ضریب تبدیل غذایی جوجه  ها شده که این می  تواند به 

علت اثر سینرژیستیک بین واکسن کوکسیدیوز و این گیاه باشد )1(.

اکالیپتول )Eucalyptol (: ترکیب دیگر به کار رفته در محصول افلورین® می  باشد. این 
محلول بی رنگ، یک روغن فرار بوده که از گیاه اکالیپتوس به دست می  آید و در دوزهای خیلی 
پایین کاربردهای دارویی و نیز طعم دهندگی دارد. این ترکیب دارای تاثیرات ضد باکتریایی است. 
اکالیپتول یک عامل ضد احتقان و نیز عامل ضد سرفه بوده و در درمان برونشیت، سینوزیت 
و التهاب حاد بینی و درمان آسم نیز به کار رفته است که این اثرات احتماالً مربوط به تاثیر 
ضد التهابی ناشی از مهار تولید فاکتور نکروز کنندهیتوموری آلفا )TNF-α( می  باشد. این 
ترکیب به صورت in vitro تولید سیتوکین  ها و پروستاگالندین  ها را به وسیله مونوسیت  های 
تحریک  شده، مهار می  کند و به این وسیله سبب گشاد شدن برونش  ها نیز می  گردد. مونوترپن 
اکالیپتول دارای اثر مهاری شبه استروئیدی بر متابولیسم آراشیدونیک اسید و تولید سیتوکین 
در مونوسیت  ها و لنفوسیت  ها بوده درنتیجه در بهبود  واکنش  های آماسی و کاهش درد 
نقش بسزایی داشته و با کاهش ترشحات مخاطی مجاری هوایی در کنترل آسم و درمان 
عفونت  های مجاری  تنفسی به کار می  رود )10 و 11(. در مطالعهی دیگری در سال 200۳ 
جورجنز و همکاران به این نتیجه رسیدند که درمان سیستمیک با 1 و 8 سینئول )اکالیپتول( در 
درمان بیماری آسم نقش  مهمی داشته و به عنوان عامل کاهندهی مخاط )mycolytic( در درمان 
بیماری  های مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی به کار می  رود )12(. سینئول محدودهی درماني 
وسیعي داشته و تقریباً هیچگونه سمیتي از آن گزارش نشده است. روغن اکالیپتوس دارای 
 Haemophilus فعالیت ضد باکتریایی علیه گونه  های باکتریایی تولید کنندهی هاگ مانند

S. maltophilia، H. parainfluenza، influenza و S. pneumonia است )5(.

منتول )Menthol(: دیگر ترکیب موجود در افلورین® می  باشد. این ترکیب آلی که در 
برخی گیاهان به طور طبیعی موجود می  باشد به صورت ساختگی )synthetic( نیز 
تهیه می  گردد و دارای اثرات خنک  کنندگی، ضدعفونی  کنندگی، طعم  دهندگی و ضد 
درد بوده و با بلوک کانال  های سدیمی حساس به ولتاژ در کاهش تحریکات ماهیچه  ای ناشی 

از تحریکات عصبی نقش دارد )1۳(. 
بطور خالصه، استعمال موضعي افشرهی نعناع )منتول( و اکالیپتوس )اکالیپتول- سینئول( و 
یوکاشیدیگرا بطور قابل توجه احتقان مجاری  تنفسی  فوقانی را )بدون به خطر انداختن سیستم 
دفاع طبیعي میزبان( بهبود مي بخشد. مکانیسم عمل  این اسانس  ها در کاهش احتقان و سرفه 
به این شکل است که سبب احساس طعم دلپذیري مي شوند که بر تولید ترشحات بزاق مي افزاید 

و باعث فعال شدن رفلکس بلع مي شوند که این امر سبب بهبود سرفه مي گردد.

نتیجه :
از آنجایی که گونه  های مختلفی از ویروس  ها، باکتری  ها و قارچ  ها در ایجاد بیماری  ها تنفسی 
نقش دارند، عوارض واکسیناسیون علیه این بیماری  ها اجتناب ناپذیر بوده و پیدایش 
سویه  های مقاوم نیز، درمان آنتی بیوتیکی را کم  اثر نموده، درمان  های حمایتی از جمله استفاده 
از مرطوب  کننده  های مجاری تنفسی، داروهای ضد احتقان، ضد سرفه، تسکین دهنده  های 
تب و درد، و تحریک در نوشیدن مقادیر زیاد آب، امروزه بهترین روش  های درمانی شناخته 
شده،  می  باشند. در این بین اسناد مربوط به استفاده از گیاهان  دارویی و سابقه مصرف چندین 
هزار ساله آن ها در تسکین این بیماری  ها می  تواند نقش مهمی را بویژه با توجه به این نکته که 
تجربیات علمی و عملی جهانی توسعه کاربرد داروهای  گیاهی و سنتی را بسیار مفید و ارزشمند 

ارزیابی نموده است، ایفا کند.
استفادهی هم زمان از روغن  های  ضروری )essential oils( عالوه بر اثرات جداگانهی هریک، 
دارای تاثیرات سینرژیستیک نیز می  باشد )2۳(. ترکیبی از این روغن  های  گیاهی به طور-

گسترده، جهت مقاصد باکتری  کشی، ویروس  کشی و قارچ  کشی خصوصاً امروزه در کارخانجات 
موادغذایی، کشاورزی، و دارویی به کار می  رود )2(. غشاهای زنده )biomembranes( اهداف 
مشترک مونوترپن  ها و ساپونین  ها هستند که در باکتری  ها و قارچ  ها وجود داشته و نقش خود 

را با تخریب نفوذپذیری و سیالیت غشا اعمال می  کنند. هرمان و ویسک )2011( دریافتند که 
ترکیب مونوترپن  ها، تیمول و منتول همراه با ساپونین اثرات سینرژیستیک قوی بر  تخریب 
سلول  های Cos7 ،HeLa و سلول  های یوکاریوتی دارد که این اثرات سینرژیستیک بین 
ساپونین  ها و مونوترپن  ها رویکرد جدیدی در غلبه بر میکروب  های مقاوم به دارو می  باشد 
)14(. نیرو و همکاران )2010( بیان کردند که روغن  های ضروری ترکیبی از هیدروکربن  های 
فرار با چندین گروه عملکردی مختلف هستند. این ترکیبات طبیعی می  توانند جایگزین مناسبی 
برای ترکیبات ساختگی )synthetic(  که دارای عوارض جانبی متعددی هستند به شمار 
روند )20(. برنس و رورا )2010( بیان کردند که گیاهان معطر و عصاره  های آن  ها فاکتورهای 
قوی جهت رشد و ارتقای وضعیت سالمتی در جیره  های طیور محسوب می  شوند و اغلب این 
ویژگی ها به علت وجود روغن  های ضروری در آن  هاست. این روغن  های ضروری سبب افزایش 
تولید ترشحات گوارشی، تحریک گردش خون، ایجاد ویژگی  های آنتی  اکسیدانی، کاهش سطح 

باکتری  های بیماری زا و افزایش سطح ایمنی می  شوند )۳(.
 )synthetic( بر اساس موارد ذکر شده استفاده از ترکیبات طبیعی به جای ترکیبات ساختگی
و با توجه به کاربرد روزافزون آن ها در داروسازی نوین، محصول افلورین® ساخت شرکت 
اینوواد® بلژیک می  تواند گزینهی مناسبی جهت برطرف سازی برخی از مشکالت موجود در 

صنعت دامپروری باشد.
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