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چکیده

زمینه مطالعه :سالمونال انتریتیدیس یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری در طیور است .برخی از ترکیبات گیاهی به دلیل داشتن
اثر ضد باکتریایی و هم چنین ترکیباتی مانند برهموم و پروبیوتیک میتوانند همانند آنتی بیوتیکها در کنترل و یا پیشــگیری از عفونت ناشــی
از ســالمونال م ٔوثر باشــند .هدف :این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره رزماری ،آویشن ،برهموم ،آنتیبیوتیک و پروبیوتیک بر سیستم ایمنی،

میکروفلور دستگاه گوارش و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی چالش یافته با سالمونال انتریتیدیس طراحی شده است .روش کار :تعداد 420
قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر سویه کاب در هفت گروه شامل گروههای عصاره اتانولی رزماری ،عصاره اتانولی برهموم ،عصاره اتانولی آویشن،

پروبیوتیک و ویرجینیامایســین ( )٪10و دو گروه شــاهد منفی و مثبت گروهبندی شــده و به مدت  6هفته پرورش داده شدند .بعد از سپری شدن
دوره پرورش جوجهها خونگیری و ذبح شدند و اثر تیمارهای فوق بر آنها مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج :نتایج نشان داد که عصارههای گیاهی
و پروبیوتیک میتوانند باعث بهبود سیستم ایمنی ،کاهش لیپیدهای سرم خون ،کاهش باکتریهای مضری چون سالمونال و اشریشیاکلی و نیز
افزایش میکروارگانیزمهای مفیدی نظیر باکتریهای اسید الکتیک در دستگاه گوارش پرنده شوند .نتیجهگیری نهایی :این مطالعه نشان داد که
عصارههای گیاهی و پروبیوتیک را میتوان به عنوان جایگزینی برای آنتیبیوتیکها در جیره جوجههای گوشتی بکار برد.
واژههایکلیدی :رزماری ،آویشن ،جوجههای گوشتی ،سیستم ایمنی ،سالمونال انتریتیدیس

مقدمه
بیماریهای رودهای ،به سبب اثرات سوئی که بر عملکرد تولید ،میزان تلفات
و سالمت تولیدات طیور برای مصارف انسانی میگذارند ،یکی از مهمترین
نگرانیهای صنعت مرغداری به شــمار میروند .برای رفع این نگرانیها،
قریب به  50ســال است که اســتفاده از آنتی بیوتیکهای محرک رشد به

مطالعه بر روی موشهای آزمایشــگاهی ،افزودن عصاره رزماری به جیره
بهطور کلی منجر به افزایش عملکرد ایمنی نشد ولی تحت شرایط استرس
(کمبود پروتئین یا آنتیاکســیدان) اثرات مثبتی مشــاهده شد ( .)3هدف از
تحقیق حاضر مطالعه تأثیر مواد فوق الذکر بر سیســتم ایمنی ،میکروفلور
دستگاه گوارش و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی میباشد.

واسطه اثرات مثبتی که بر روی تعادل جمعیت میکروبی روده و جلوگیری از
فعالیت برخی باکتریهای بیماریزای رودهای مانند سالمونال ،اشریشیاکلی
و کلســتریدیوم پرفرانژنس دارند ،رواج یافته است ( .)30ترکیبات متعددی
مانند آنزیمها ،اسیدهای آلی ،پروبیوتیکها ،پریبیوتیکها و اسانسهای
گیاهی به منظور تسریع رشد و یا ارتقای سالمتی پرندگان مورد استفاده قرار
گرفتهانــد ( .)29تا کنون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ گیاهــان دارویی ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از
دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮکهــای رﺷﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎیی میﺗﻮان ﺑﻪ

ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﺗﻀﻌﻴﻒ کننده ﺳﻴﺴﺘﻢ ایمنی
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ایمنــی

اﺷﺎره ﻛﺮد .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟی ﻣﻮﺟﻮد در آویشــن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻤﻮل ( )Thymolو
ﻛـﺎرواﻛﺮول ( )Carvacrolﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺷـﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎیــی و ﺿﺪ ﻗﺎرچــی
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎدل در ﻏﺸﺎء ﺳﻠولــی ﺑﺎﻛﺘﺮی و ﻗﺎرچ ﺷـﺪه و
ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ مــیﺷﻮد .ترکیبات فنولی ،آلدئیدها و ترپنهای موجود در
عصارههای گیاهی دارای اثرات ضدباکتریایی میباشند ( .)19دادههای کمی
در مــورد اثــر افزودن عصاره رزماری در جیره بر ایمنــی وجود دارد .در یک

مواد و روش کار
این آزمایش به مدت  6هفته با اســتفاده از  420قطعه جوجه گوشــتی
یک روزه نر سویه کاب انجام شد .کلیه دادههای بدست آمده در قالب طرح

کامــ ً
ا تصادفی با  7گروه آزمایشــی و  4تکرار که در هــر تکرار  15پرنده
وجود داشت به شرح مدل  Yij=µ+Ti+εijآنالیز شدند .که در آن  Yijبرابر
با مقدار هر مشــاهده µ ،برابر با اثر میانگین جامعــهTi ،برابر با اثر تیمار و
 εijبرابر با مقدار باقیمانده میباشد .در ضمن جهت بررسی آماری اختالف

موجود بین گروهها از نرم افزار  SASاســتفاده شــد و اختالف بین تیمارها،
با اســتفاده از آزمون مقایســه میانگین به روش چند دامنهای جدید دانکن
بررسی شد و کلیه مقادیر  p>0/05معنیدار تلقی شدند .گروههای آزمایشی
به ترتیب شامل عصاره رزماری  ،1000 ppmعصاره برهموم ،500 ppm
عصــاره آویشــن ،1000 ppmپروبیوتیــک (پریمــاالک)  1000 ppmو
ویرجینیامایسین ( )10%به مقدار  150 ppmو دو گروه شاهد منفی و مثبت
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بودند .عصارههای اتانولی رزماری و آویشــن بصورت تجاری از شرکت گل

ولی کروی که از محیط کشت  KFحاوی تترازولیوم کلراید و با رنگ پرگنه

سرخ مشهد تهیه شدند .در این مطالعه از پروبیوتیک نوع پریماالک (Star

بنفش بدست آمده بودند به عنوان استرپتوکوک و باکتریهای میلهای کوتاه

 )Labs,Inc. Clarkcdale, MO, USAاستفاده گردید .در ضمن میزان

گرم منفی و الکتاز مثبتی که از محیط کشت  Mac Conkeyبدست آمده

مقدار استفاده از هر یک از عصارهها و همچنین پروبیوتیک و آنتیبیوتیک

بودند و دو قسمت شیب و پاشنه لوله  TSIرا زرد رنگ کرده و تولید گاز نیز

بر اســاس پیشنهاد کارخانه سازنده و با هدف درمان اعمال شد .برای تهیه

نموده ولی  H2Sایجاد نکرده بودند به عنوان اشریشــیاکلی و پرگنههای با

عصاره برهموم ،نمونه با اتانول  ٪ 98مخلوط و توسط بنماری ،اولتراسوند

مرکز سیاه رنگی که از محیط کشت  XLDآگار بدست آمده بودند و قسمت

هموژن شده و سوسپانسیون حاصل از آن توسط کاغذ صافی فیلتر شده و

پاشنه لوله  TSIرا زرد و قسمت شیب آن را قرمز کرده بودند و سولفور را نیز

محلول صاف شده با استفاده از دستگاه تبخیرکننده گردان در حرارت کمتر

احیاء کرده بودند به عنوان سالمونال تلقی شدند.

از  50تغلیظ شد ( .)14مدیریت بهداشتی و پرورشی مطابق با استانداردهای

ســنجش عملکــرد سیســتم ایمنــی :در ﺳﻦ  42روزگــی دو ﭘﺮﻧﺪه

معمول اعمال گردید .پرورش بر روی بســتر انجام شد .در ضمن تلفات به

از هــر ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدفــی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ

صورت روزانه جمع آوری ،توزین وکالبد گشایی شدند .راندمانهای پرورشی

ﻓﻴﺘﻮهمــاﮔﻠﻮﺗﻨﻴﻦ از روش کرییر و دلوچ در ســال  1990اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( .)7به

هر  7تیمار شــامل ضریب تبدیل ،افزایش وزن و شــاخص کارایی اروپایی

طــور خالصــه ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

اندازهگیری شــد .در روز  10به همه گروهها به جز گروه کنترل منفی 1ml

ﻛﻮﻟﻴﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪ .ســپس  0/1mlﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﺘﻮهماﮔﻠﻮتینیــن داﺧﻞ

باکتری سالمونال انتریتیدیس به میزان (mL/cfuر )1 ×107از طریق دهانی

ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺰرﻳﻖ گردیــد .ﺑﻌﺪ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ دوﺑﺎره اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و

تلقیحشد.

با تعیین اﺧﺘﻼف ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ،افزایش حساســیت بازوفیلهای پوست

اندازهگیــری فراســنجههای خونی :نســبت هتروفیل به لنفوســیت،

مشــخص ﺷﺪ .همچنین در ﺳﻦ  42روزگی یــک ﭘﺮﻧﺪه از هر پن اﻧﺘﺨﺎب و

میزان پروتئین تام ،میزان آلبومین ســرم ،درصد هماتوکریت ،کلسترول،

وزن نسبی ﺑﻮرس ﻓﺎﺑﺮﻳﺴﻴﻮس ،تیموس و ﻃﺤﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .ﺗﺰرﻳﻖ 0/1ml

تریگلیســرید LDL ،و  HDLمورد بررسی قرار گرفتند .به این ترتیب که

ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  ٪5در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ،در روز  35در ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم و

در روز  41ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪهای ﮔﻮشــتی ،ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮسنگی دادن ﺑﻪ

 7روز ﺑﻌﺪ از آن یعنــی در روز  41روزگــی ،از ﺟﻮﺟﻪها ﺧﻮن ﮔﻴﺮی ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ

ﺟﻮﺟﻪها از ﺳﻴﺎهرگ ﺑﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪهای ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه (دو ﭘﺮﻧﺪه از هر ﺗﻜﺮار)

ﻧﻤﻮﻧﻪهــای ﺳﺮم ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﺎر ﭘﺎدﺗﻦ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﺎر ﭘﺎدﺗﻦ

و ﺳﺮم ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم ،ﺗﺮی ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ،LDL ،HDL ،

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻋﻠﻴﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از روش همــاﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﺘﺮ

آلبومین و پروتئین تام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖهای شــرکت زﻳﺴﺖ شیمی به کار

اﺳﺘﻔﺎده گردیــد ( .)32واﻛﺴﻦ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ (ﻻﺳﻮﺗﺎ) در ﺳﻦ  23روزگی از ﻃﺮﻳﻖ

برده ﺷﺪ.

آب آﺷﺎﻣﻴﺪنــی ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪهــا داده ﺷﺪ و در آﺧﺮ دوره یعنی در روز  41روزگی

تعیین میکروفلور روده :در ﺳﻦ  42روزگی ﻳک ﭘﺮﻧﺪه از هر ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺧﻮنﮔﻴﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻋﻴﺎر ﭘﺎدﺗﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس واﻛﺴﻦ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﺑﺎ روش

ﺗﺼﺎدفــی اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ذبح 1g ،ﻣﻮاد دفعی از ﻣﺤﻞ انتهای روده باریک

ممانعت از هماگلوتیناســیون ( )HIﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ( .)10به منظور بررسی آماری

و روده کور آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .تعداد واحد تشکیل دهنده پرگنه در هر گرم از

اختالف موجود بین گروهها از نرم افزار  SASاســتفاده شــد و اختالف بین

محتویات روده یک ﮔﺮم ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺎزه ﺑﻪ  9mlﺑﺎﻓﺮ  PBSاﺿﺎﻓﻪ و تهیه رﻗﺖ ﺷﺪ.

تیمارها ،با اســتفاده از آزمون مقایسه میانگین به روش چند دامنهای جدید

ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮیهای اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴک در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  MRSآﮔﺎر ،شــمارش

دانکن بررسی شد و کلیه مقادیر  p>0/05معنیدار تلقی شدند.

باکتریهای سالمونال در محیط کشت  ،XLDشمارش استرپتوکوکها در
محیط کشت  ،KFشمارش کل باکتریهای هوازی در محیط کشت Plate
 countو ﺷﻤﺎرش اشریشــیاکلی در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آگار مــک کانکی ﺑﻌﺪ از
گــرم خانه گذاری هوازی در دﻣﺎی  37 °Cﺑﻪ ﻣﺪت  24ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .به
منظور تأیید مقدماتی باکتریهای رشد یافته در هر محیط کشت آزمونهای
تکمیلی زیر روی پرگنههای منتخب از هر پلیت انجام شد .پرگنهای رشد
یافتــه روی محیط کشــت  MRSو  KFآگار -رنگ آمیــزی گرم و آزمون
کاتاالز -پرگنههای رشد یافته روی محیط کشت  XLDو Mac Conkey
آگار -رنگآمیزی گرم و آزمون کشت روی اسلنت  .TSIباکتریهای گرم
مثبت ،کاتاالز منفی و میلهای ،بیضوی یا کروی شکل که از محیط MRS
بدست آمده بودند به عنوان باکتریهای اسید الکتیک ،باکتریهای مشابه

نتایج
اندازهگیری فراســنجههای خونــی :از نظر بررســی تأثیر فاکتورهای
آزمایشی بر مقدار  HDLسرم خون جوجههای گوشتی و با توجه به جدول1
بین تیمارها اختالف معنیداری مشاهده شد ( )p>0/05که در آن تیمارهای
آویشن ،رزماری و شاهد منفی اختالف معنیداری را با دیگر گروهها نشان
دادند .در میان این تیمارها ،تیمار آویشن دارای باالترین میزان  HDLو تیمار
شاهد مثبت کمترین میزان  HDLرا نشان داد .از نظر میزان تریگلیسرید
بین تیمارها اختالف معنیداری مشــاهده شــد ( )p>0/05که بر طبق آن
تیمارهای برهموم و شــاهد مثبت دارای اختالف معنــیداری با تیمارهای
آویشــن و رزماری بودند .این آزمایشها در ارتباط با میزان کلسترول سرم
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جدول  .1تأثیر عصارههای گیاهی ،پروبیوتیک ،آنتیبیوتیک و برهموم بر لیپیدهای سرم و نسبت هتروفیل به لنفوسیت جوجههای گوشتی )SEM( .میانگین انحراف استاندارد)*( .
معنیداری در سطح  )a,b,c( .٪ 5در هر ستون میانگینهای با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدار هستند.
تیمار

HDL
()mg/dl

LDL
()mg/dl

کلسترول
()mg/dl

تری گلیسرید
()mg/dl

آلبومین
()mg/dl

پروتئین کل
()g/dl

نسبت هتروفیل به لنفوسیت
()g/dl

پروبیوتیک

51/08 b

99/28 a

182/62 a

158/43 ab

3/138 a

5/923 a

0/090 c

آویشن

61/60 a

89/13 a

175/52 ab

149/67 b

3/077 a

5/639 a

0/166 bc

شاهد منفی

a

58/96

a

91/34

a

181/92

158/10

a

3/128

a

5/800

0/149

شاهد مثبت

b

45/16

a

100/49

a

182/91

163/70

a

2/682

b

5/052

ab
a

bc
a

0/269

برهموم

48/67 b

96/76 a

181/23 a

162/75 a

3/120 a

5/609 a

0/169 bc

ویرجینیامایسین

b

51/90

a

89/67

181/18

152/61

a

2/997

ab

5/409

bc

0/112

a

61/51

a

89/39

148/37

a

3/025

a

5/807

b

0/191

رزماری

a
b

168/37

ab
b

معنیداری

*

NS

NS

*

NS

*

*

SEM

1/3631

1/6005

1/5578

1/6093

0/0586

0/0743

0/0132

جدول  .2تأثیر عصارههای گیاهی ،پروبیوتیک ،آنتیبیوتیک و برهموم بر سیستم ایمنی و درصد هماتوکریت جوجههای گوشتی :SEM .میانگین انحراف استاندارد :* .معنیداری
در سطح  )a,b,c( .% 5در هر ستون میانگینهای با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدار هستند.
تیمار

پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتینین
(افزایش ضخامت پوست به میلی متر)

هماتوکریت
()%

عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند
()log2

عیار پادتن علیه ویروس واکسن نیوکاسل
( )log2

شاهد منفی

0/65 b

29/75 a

8b

2/66 bc

شاهد مثبت

0/58

25/50

b

ab

ab

9/16

abc

3/50

آویشن

0/95 a

31/50 a

10/83 ab

3/83 ab

رزماری

b

0/57

b

22/75

ab

9/83

ab

3/83

ویرجینیامایسین

b

0/57

a

29/33

ab

10/16

a

4/50

پروبیوتیک
برهموم

0/78 ab

30/33 a

0/74

30/66

ab

a

b

12 a

4/66 a

8/16

2/50

c

معنیداری

*

NS

NS

*

SEM

0/0381

0/8781

0/4282

0/2015

نشان داد که بین تیمارها از نظر این فاکتور اختالف معنیداری وجود ندارد

وﻳﺮوس ﻧﻴﻮﻛﺎســل را نشــان داد (جدول  )2و بیشترین عیار مربوط به تیمار

( .)p<0/05از لحاظ  LDLدر سرم خون جوجههای گوشتی بین تیمارهای

پروبیوتیــک بود .عیار پادتــن علیــه ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهای

آزمایشــی اختالف معنیداری مشاهده نشــد ( .)p<0/05بیشترین ﻣﻴﺰان

آزﻣﺎیشــی اﺧﺘﻼف معنــیداری ﻧﺸﺎن نــداد ( .)p<0/05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ

آلبومین ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر پروبیوتیک ﺑﻮده اﻣﺎ تفاوت معنیداری با سایر تیمارها

اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎزوﻓﻴﻞهای ﭘﻮســتی (ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﻴﺘﻮهماﮔﻠﻮتینین) در ﺗﻴﻤﺎر

نداشــت .افزایش میزان پروتئین تام در تیمار پروبیوتیک نســبت به تیمار

آویشن دﻳﺪه ﺷﺪ که اختالف معنیداری را با تمامی تیمارها بجز تیمارهای

شاهد مثبت معنیدار بود ( .)p>0/05نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمار

پروبیوتیک و برهموم نشان داد ( .)p>0/05کمترین پاسخ در تیمار رزماری

پروبیوتیک نسبت به تیمارهای رزماری و شاهد مثبت اختالف معنیداری

مشاهده شد.

نشان داد ( .)p>0/05کمترین نسبت هتروفیل به لنفوسیت مربوط به تیمار

میکروفلور روده :نتایج مربوط به آزمایشها میکروفلور روده در جدول

پروبیوتیک بود که اختالف معنیداری را با تیمارهای رزماری و شاهد مثبت

 3نشان داده شده اســت .کمترین شمارش پرگنه سالمونال در تیمار شاهد

نشان داد.

منفی و بیشترین شمارش پرگنه در تیمار رزماری مشاهده شد و از این نظر

عملکــرد سیســتم ایمنــی :نتایــج آزمایشهــای مربــوط بــه درصد

بین تیمارها اختالف معنیداری مشاهده شــد ( .)p>0/05از نظر شمارش

هماتوکریت ،عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند ،عیار پادتن علیه ویروس

پرگنــه باکتریهای اشریشــیاکلی بین تیمار آویشــن با ســایر تیمارهای

واکســن نیوکاســل و پاســخ به تزریق فیتوهماگلوتینین در جدول  2نشان

آزمایشــی اختالف معنیداری مشاهده شد ( )p>0/05که آویشن کمترین

داده شــده است .از نظر بررسی فاکتورهای آزمایشی بر درصد هماتوکریت

شمارش پرگنه را به خود اختصاص داد که بیانگر اثر مثبت عصاره آویشن

جوجههای گوشــتی ،اختالف معنیداری مشــاهده نشــد ( .)p<0/05ﻋﻴﺎر

بر کاهش اشریشیاکلی میباشــد .از نظر شمارش پرگنه کل باکتریهای

ﭘﺎدﺗﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس واﻛﺴﻦ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرهــای آزﻣﺎیشــی اﺧﺘﻼف

هوازی بیشــترین پرگنه در تیمار پروبیوتیک و کمترین آن در تیمار شاهد

معنــیداری را ﻧﺸﺎن داد ( .)p>0/05ﺗﻴﻤﺎر برهموم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻴﺎر ﭘﺎدﺗﻦ ﻋﻠﻴﻪ

منفی مشــاهده شد .در بین تیمارهای آزمایشی ،تیمار پروبیوتیک اختالف
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جــدول  .3تأثیــر عصارههــای گیاهــی ،پروبیوتیــک ،آنتیبیوتیک و برهموم بــر جمعیت میکروفلور روده جوجههای گوشــتی )**( .نتایج به صورت لگاریتم تعــداد پرگنه در یک گرم
محتویات ایلئو ســکال نشــان داده شــده اســت :SEM .میانگین انحراف اســتاندارد :* .معنیداری در ســطح  :)a,b,c,d( .%5در هر ســتون میانگینهای با حروف متفاوت دارای
اختالف معنیدار هستند.
**Salmonella
)(log CFU/g

**E.coli
)(log CFU/g

Total count of
**aerobic bacteria
)(log CFU/g

Lactic acid
**bacteria
)(log CFU/g

**Streptococcus
)(log CFU/g

**Bacillus
()log CFU/g

تیمار

شاهد منفی

6/24 b

7/71 a

7/18 b

6/84 b

8/14 c

4/049 a

شاهد مثبت

7/44 a

7/45 a

8/02 bc

6/69 b

8/48 abc

3/964 a

آویشن

7/20 a

6/13 b

7/41 d

6/35 b

7/57 d

4/191 a

7/58

7/65

8/46

6/49

8/24

4/012

رزماری

a

a

a

b

bc

a

ویرجینیامایسین

7/29 a

7/33 a

7/91 c

6/79 b

8/75 a

3/663 a

پروبیوتیک

7/48 a

7/53 a

8/23 ab

7/52 a

8/67 a

4/085 a

7/57

7/52

7/78

6/75

8/52

4/092

برهموم

a

a

c

b

ab

a

معنیداری

*

*

*

*

*

NS

SEM

0/0949

0/1112

0/0663

0/0945

0/0807

0/0661

جدول  .4اثر استفاده از عصارههای گیاهی ،برهموم ،پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر وزن نسبی اندامهای لنفاوی جوجههای گوشتی در  42روزگی :SEM .میانگین انحراف استاندارد.
* :معنیداری در سطح  :)a,b( .% 5در هر ستون میانگینهای با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدار هستند.
تیمار

بورس ()%

تیموس ()%

طحال ()%

شاهد منفی

b

0/041

a

0/11

a

0/10

آنتیبیوتیک

a

0/061

a

0/10

a

0/14

برهموم

0/041 b

0/13 a

0/13 a

رزماری

ab

0/045

a

0/12

a

0/11

ab

0/056

a

0/14

a

0/09

آویشن
پروبیوتیک

0/042 b

0/11 a

0/10 a

شاهد مثبت

0/045 ab

0/11 a

0/10 a

معنیداری

*

NS

NS

SEM

0/0023

0/0055

0/0057

جــدول  .5اثــر اســتفاده از عصارههــای گیاهــی ،برهمــوم ،پروبیوتیــک و آنتی بیوتیک
برعملکــرد جوجههــای گوشــتی در دوره  0تا  42روزگــی :SEM .میانگین انحراف
استاندارد :*.معنیداری در سطح  )a,b,c( .% 5در هر ستون میانگینهای با حروف
متفاوت دارای اختالف معنیدار هستند.
تیمار

ضریب تبدیل

شاهد منفی

b

1/67

a

1/90

بره موم
پروبیوتیک

افزایش وزن ()kg
abc
a

شاخص اروپایی

2/09

2/19

a

365/49

ab

331/74

1/89 a

2/07 bc

312/59 b

رزماری

1/91 a

2/05 bc

316/56 b

آنتیبیوتیک

1/81 a

2/13 ab

329/34 ab

آویشن

1/83 a

2/01 c

337/53 ab

شاهد مثبت

1/94

1/98

321/45

a

c

b

معنیداری

*

*

NS

SEM

0/02

0/02

5/33

معنیداری را با سایر تیمارها از نظر میزان باکتریهای اسید الکتیک نشان
داد ( .)p>0/05شمارش پرگنه استرپتوکوکها در بین تیمارهای آزمایشی
اختالف معنیداری را نشان داد به طوری که بیشترین و کمترین پرگنه به
ترتیب در تیمارهای ویرجینیامایسین و آویشن مشاهده شد.
وزن نســبی اندامهای لنفاوی :از نظر بررسی فاکتورهای آزمایشی بر

وزن نســبی اندامهای لنفاوی جوجههای گوشــتی و با توجه به جدول  4از
نظر وزن بورس فابرســیوس اختالف معنیداری مشــاهده شد (.)p>0/05
تیمار آنتیبیوتیک دارای بیشــترین وزن بورس بود و اختالف معنیداری را
با تیمارهای شــاهد منفی ،برهموم و پروبیوتیک نشــان داد .در بررسی وزن
تیموس و طحال اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد.
راندمانهای پرورشی :ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای آزمایشی و
با توجه به جدول  5دارای تفاوت بود ( .)p>0/05در بین تیمارها گروه شاهد
منفی ضریب تبدیل بهتری را نسبت به سایر گروهها نشان داد و گروه شاهد
مثبت دارای بدترین عملکرد از لحاظ ضریب تبدیل غذایی بود که میتوان
نتیجه گرفت تیمارهای آزمایشی باعث کاهش اثر سالمونال انتریتیدیس و
در نتیجــه بهبود ضریب تبدیل غذایی شــدهاند .در ارتباط با افزایش وزن و
با توجه به جدول  ،5بین تیمارهای آزمایشــی تفاوت دیده شد (.)p>0/05
نتیجه اینکه در بین تیمارهای آزمایشی ،تیمار حاوی عصاره اتانولی بره موم
و آنتیبیوتیک دارای بهترین عملکرد از لحاظ افزایش وزن بود و تیمار شاهد
مثبــت بدترین عملکرد را به خود اختصاص داد .درجدول  5تأثیر تیمارهای
آزمایشــی بر شــاخص تولید اروپایی ارائه شده است .این شاخص عالوه بر
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وزن بــدن و ضریب تبدیل خوراک تحت تأثیر درصد ماندگاری گله و تعداد

لنفوســیتها میباشد که دیرتر وارد عمل میشــوند Rhee .و همکاران در

روزهای پرورش پرنده نیز قرار میگیرد .افزایش وزن پرنده و افزایش درصد

سال  2005نشان دادند که باکتریهای موجود در دستگاه گوارش در توسعۀ

ماندگاری شاخص را افزایش میدهد ،اما افزایش ضریب تبدیل خوراک و

بافت لنفاوی وابسته به دستگاه گوارش ( )GALTو تحریک سیستم ایمنی

تعداد روزهای پرورش باعث کاهش این شاخص میگردد .با توجه به جدول،

نقش دارند ( .)34تحریک ایمنی طبیعی منجر به بهبود پاسخ ایمنی اکتسابی

این شاخص در تیمارها معنیدار نبود (.)p<0/05

در حضور پادگنها میشــود .نشان داده شــده که باکتریهای پروبیوتیک

بحث
کاهــش در ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم ،ﺗﺮی ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و  LDLو اﻓﺰاﻳﺶ
معنیدار ﻣﻴﺰان  HDLدر ﮔﺮوههای درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎرههای گیاهی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ســایر گروهها ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﺼﺎرهها در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪهای ﺧﻮن
اﺳﺖ .ترپنوئیدهای موجــود در عصاره الکلی گیاهان دارویی باعث کاهش
معنــیدار در غلظت  LDLمیشــوند ( .)۸،31اجزاء اصلی تشــکیل دهنده
آویشــن تیمول ،کارواکرول ،پاراســیمول ،لینالول و ســینئول هســتند .در
تحقیقی کارواکرول غلظت تری گلیســریدهای پالســما را کاهش داد ،اما
کلســترول پالســما تحت تأثیر قرار نگرفت ( .)21گزارش شــده است که
غلظت کلســترول و تری گلیسرید سرم خون با استفاده از اسانس آویشن،
رزماری و مریم گلی در جیره مرغهای تخمگذار کاهش یافته است ( )4که
با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت Ali .و  Ghazalahدر سال
 2008گزارش کردند که  ٪0/5رزماری در جیره میتواند میزان لیپید کل و
محتوی کلسترول را کاهش دهد ( .)12در مطالعهای  Caseو همکاران در
ســال  1995نشــان دادند که تیمول و کارواکــرول در غلظت 150 ppm
کلسترول و تریگلیسرید سرم را در مرغهای لگهورن کاهش داد( .)5با توجه
به اینکه الکتوباســیلها میتوانند در روده کوچک ،کلسترول را متابولیسم
نموده و جذب نمایند و سبب کاهش جذب آن از طریق خون شوند ،موجب
کاهش سطح کلســترول خون میشوند .در ارتباط با میزان پروتئین تام در
سرم جوجههای گوشتی گروه پروبیوتیک اختالف معنیداری در مقایسه با
گروه شاهد مثبت مشاهده شد که این نتایج با نتایج آزمایش  Mateovaو
همکاران در سال  2009مطابقت داشت ( ،)22طبق مطالعه مذکور افزودن
پروبیوتیک به جیره مرغهای تخمگذار سبب افزایش معنیدار پروتئین تام
سرم شد .پروتین تام نشانگر کل پروتینهای موجود در سرم از جمله آلفا ،بتا
و گاما گلوبولینها ،آلبومین و ایمینوگلبولین میباشد .به طور کلی استفاده از
پروبیوتیک سبب غلبه بر باکتریهای تجزیه کننده قند (ساکارولیتیک) به
باکتریهای تجزیه کننده پروتئین (پروتئولیتیک) در روده میشود .در نتیجه،
هضم پروتئینهــا افزایش و تجزیه آنها کاهش مییابــد .بنابراین ،میزان
پروتئین تام ســرم افزایش و بهرهوری پروتئین جیــره بهبود مییابد( .)2در
تحقیقــات  Nursoyو همــکاران در ســال  2004انجــام دادند هیچ گونه
تغییری در پروتئین تام پالســمای جوجههای گوشــتی پس از اســتفاده از
پروبیوتیک مشاهده نکردند ( .)26نسبت هتروفیل به لنفوسیت بیان کننده
کیفیت تعادل بین دفاع غیر اختصاصی و سریع هتروفیلها و دفاع اختصاصی

باعث افزایش پاســخ ایمنی خونی و ســلولی در مقابل ای .کوالی ( )24و
سالمونال انتریتیدیس ( )20میشود Park .و همکاران در سال  1998فعالیت
ضدمیکروبی را بر میکروارگانیسمهای خوراکی آزمایش کردند (Sosa .)28
و همکاران در سال  1997مشاهده کردند که نمونههای برهموم رشد برخی
از باکتریهای گرم مثبت و کاندیداآلبیکنس را بدون اثر بر رشد باکتریهای
گرم منفی ،مهار میکند ( .)40کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در گروه
حاوی پروبیوتیک مطابق با نتایج  Kalandakamomdدر ســال 2008
میباشــد ( Shoeib .)17و همکاران در ســال  1996اثر پروبیوتیک حاوی
باکتری اسیدالکتیک زنده را بر روی سیستم ایمنی جوجهها بررسی کردند
و مشاهده کردند که تعداد کل گلبولهای سفید و لنفوسیتها افزایش یافته
بود ( .)39میتوان نتیجه گرفت که افزایش تعداد لنفوسیتها در خون مطابق
افزایش تعداد گلبولهای ســفید خون ،میتواند در تحریک سیستم ایمنی
بــدن حیوانــات نقش مهمــی را ایفا نماید .بــه عبارت دیگر بــدن حیوان،
میکروارگانیســمهای پروبیوتیک را به عنوان یــک موجود خارجی در نظر
گرفته و سیســتم دفاعی و ایمنی را در مقابل این میکروارگانیسمها فعال و
تحریــک مینماید ،که نتیجه آن افزایش تعداد گلبولهای ســفید خون و
دیگــر ترکیبــات ایمنیزا اســت .در تحقیقی که توســط  Khaksefidiو
 Rahimiدر سال  2006انجام شد ،استفاده از  ٪0/1پروبیوتیک بایوپالس
 ،2Bتحت شــرایط تنش گرمایی ،به طــور معنیداری باعث افزایش تعداد
گلبولهای سفید و کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت در مقایسه با گروه
شاهد گردید ( .)18،33در خصوص تیتر پادتن بر علیه  SRBCگروه دریافت
کننــده پروبیوتیک که باالتریــن میزان تیتر را از خود نشــان داد ،اختالف
معنــیداری را با ســایر گروههــا به جز شــاهد مثبت ،آویشــن ،رزماری و
ویرجینیامایسین داشت Midilli .و همکاران در سال  2008گزارش کردند
کــه تیتــر آنتیبادی بــر علیــه  SRBCدر مرغهایی کــه جیرههای حاوی
پروبیوتیــک را مصرف نمودند اختالف معنیداری را با گروه شــاهد ایجاد
نکردند ( )23اما  Pandaو همکاران در سال  2000نشان دادند که بعضی از
پروبیوتیکهــا میتوانند پرنده را به تولید پاســخهای ایمنــی کافی برای
مقاومــت در برابــر پاتوژنهای میکروبــی تحریک کننــد ( .)27همچنین
 Ghoorchiو  Khaksefidiدر سال  2006با تزریق  SRBCبه جوجههای
گوشــتی در جیرههــای دارای پروبیوتیــک ،تیتر آنتیبادی باالتــری را در
روزهای  7و  14آزمایش مشاهده کردند ( .)18در تحقیق حاضر مشاهده شد
که پروبیوتیک تأثیری معنیدار بر میزان پادتن علیه نیوکاسل دارد .باالترین
تیتر پادتن نیوکاسل مربوط به گروه پروبیوتیک بود که اختالفی معنیدار را
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با گروههای برهموم و شــاهد منفی نشان داد .به طور کلی تحریک سیستم

تیمارها دارای کمترین مقدار بود .عصار ه آویشــن رشــد فلور مفید روده را

ایمنی توسط پروبیوتیکها از طریق تحریک تولید پادتنها ،افزایش فعالیت

تحریک کرده و در نتیجه حضور باکتریهای گرم منفی مانند اشریشیاکلی

سلولهای بیگانه خوار ،افزایش سطح پروتئین تام سرم و باال رفتن نسبت

و ســالمونال را کاهش میدهد Christopher .و  Mohan-Kumarدر

گلبولینهــا و آلبومینها و افزایش تعداد گلبولهای ســفید انجام میگیرد

ســال  1988مشــاهده نمودند که باکتریهای اســیدالکتیک بر ســاخت

( .)11عدهای از محققین بر این باورند که الکتوباسیلها به طور غیر مستقیم

ویتامینهای  B12و  Kمؤثر میباشــند ( .)25باکتریهای مزبور همچنین

با اثر بــر دیگر اجزای میکروفلــور روده وانجام یکســری فعل وانفعاالت،

قادرند ســویههای مختلف باکتریهــای بیماریزا از جمله اشریشــیاکلی،

تحریک سیستم ایمنی بدن را سبب میشود ( .)15طبق تحقیقات Fuller

سالمونال ،شیگال ،پاستورال و استافیلوکوکوس را از محیط روده حذف نمایند.

در سال  ،1989تحریک سیستم ایمنی توسط پروبیوتیکها ممکن است به

کاهش تعداد کلیفرمها در پرندگان تغذیه شــده با اســانس آویشــن یا با

واسطه افزایش فعالیت سلولهای  ،Tافزایش فعالیت سلولهای بیگانهخوار

مخلوطهای تجاری اسانسهای فرار محتوی تیمول نیز مشاهده شده است

و افزایش ســطح پروتئین ســرم باشــد ( .)11در تحقیقی  Rowghaniو

( Taheri .)16و همــکاران در ســال  2010تأثیر پروبیوتیکها بر کاهش

همکاران در سال  2007با تغذیه باکتوسل به جوجهها بهبود تیتر آنتیبادی

جمعیت کلیباسیلها در دستگاه گوارش جوجههای گوشتی را مثبت گزارش

را علیه ویروس نیوکاسل مشاهده نمودند ( .)36ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

کردند( Falaki .)42و همکاران در سال  2010تأثیر پروبیوتیک پریماالک را

ﺑﺎ پروبیوتیــک ﭘﺮوﺗﮑﺴﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﯿﺘﺮ آﻧﺘﯽﺑﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦ

بر فلور میکروبی دســتگاه گوارش جوجههای گوشــتی بررسی و مشاهده

ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ میشود ( .)35بنابراین افزایش معنیدار در تیتر پادتن علیه نیوکاسل

نمودنــد که پریماالک به صورت معنیداری جمعیت الکتوباســیلها را در

در گروه پروبیوتیک را میتوان به افزایش درصد لنفوســیتها در این گروه

ایلئوم و سکوم افزایش میدهد ( .)9نتایج حاصل از این تحقیق در ارتباط با

نســبت داد .نتایج حاصــل از این تحقیق در خصــوص میزان هماتوکریت

وزن نسبی اندامهای لنفاوی نشان داد که گروهها از نظر وزن نسبی بورس

اختالف معنیداری را نشان نداد .در بین گروهها ،گروه حاوی عصاره آویشن

فابریسیوس دارای اختالف معنیداری میباشند .ﮔﻴﺎهان غنی از ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪها

بیشــترین مقــدار هماتوکریت را به خود اختصــاص داد .با توجه به این که

و ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪهــا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻣﺮﻳﻢ گلــی ،آوﻳﺸﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ساپونینها از اجزاء آویشن میباشند ،گزارش شده که سطوح پایین ساپونین

وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ایمنــی میﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﮔﻴﺎهان ﺑﺎ اﺛﺮات ﺿﺪ

میتوانــد با افزایش قطر پرزهای روده جذب مواد مغذی از روده را افزایش

ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎیــی ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ایمنــی مــیﺷﻮﻧﺪ ( .)6به طور کلی

دهنــد ،افزایش قطر پرزها باعث افزایش نفوذپذیری روده به مولکولهایی

اندامهایی از جمله کبد ،بورس فابریسیوس ،طحال و روده نقش یکپارچهای

مانند فریتین میشــود ( .)37،38ممکن است فریتین بر درصد هماتوکریت

در پاسخ به واکنشهای التهابی از طریق افزایش وزن خود دارند ( .)35دریک

مؤثر باشد Strompfova .و همکاران در سال  2005نیز گزارش نمودند که

آزمایش با اســتفاده از برهموم افزایش وزن تیمــوس ،عقدههای لنفاوی و

استفاده از پروبیوتیک الکتوباسیلوس فرمنتوم ،موجب افزایش هماتوکریت

بورس فابریســیوس و نیز مقدار باالی تولید پادتنهای خون در مقایسه با

خون میگردد( Al-Kassie .)41و همکاران در سال  2009نشان دادند که

شاهد مشاهده شد (.)13

تغذیه با عصار ه روغنی بدســت آمده از آویشــن و دارچیــن در جوجههای

نتیجهگیریکلــی اینکــه از گیاهان دارویی فوق الذکــر و پروبیوتیک

گوشــتی به طور معنیداری مقدار هماتوکریت را در مقایسه با گروه کنترل

میتوان به عنوان محرک رشــد به جــای آنتی بیوتیکها در خوراک طیور

افزایش داد ( .)1آزمایش عملکرد سیســتم ایمنی از لحاظ میزان پاســخ به

استفاده نمود.

فیتوهماگلوتنین در این مطالعه نشــان داد که گروه حاوی عصاره آویشــن
بهترین عملکرد را در بین گروههای آزمایشی داشته و اختالف معنیداری را
با سایر گروهها بجز گروه پروبیوتیک و برهموم نشان میدهد .گیاهان غنی از
فالوونوئیدها و ترپنها مانند شــیرین بیان ،مریم گلی ،آویشــن با افزایش
فعالیت ویتامین  Cباعث تقویت سیســتم ایمنی میشــوند ،این گیاهان با
اثرات ضد باکتریایی خود به طور غیر مستقیم موجب تقویت سیستم ایمنی
میشــوند( )6بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که عصاره آویشــن از
طریق بهبود سیستم ایمنی میتواند باعث بهبود پاسخ به فیتوهماگلوتنین
نسبت به ســایر گروههای آزمایشی شــود .این تحقیق نشان داد که تیمار
دریافت کننده آویشن دارای کمترین شمارش اشریشیاکلی میباشد .میزان
کلونیهای ســالمونال در تیمارهای شــاهد منفی و آویشن نسبت به سایر

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به خاطر
تأمین هزینه انجام این پژوهش سپاسگزاری میشود.
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Abstract:

BACKGROUND: Salmonella Enteritidis in poultry is one of the main causes of illness
that can be controlled effectively by some plant compounds, antibiotics and probiotics.
OBJECTIVES: This study compares the effect of rosemary, thyme, propolis, antibiotic and
probiotic on the immune system and blood parameters of broilers challenged with Salmonella Enteritidis. METHODS: Four hundred and twenty 1-day- old male broiler chicks
Cobb strain were divided into seven groups: including rosemary ethanol extract, ethanol
extract of propolis, ethanol extract of thyme, and probiotics, virginiamycin (10%) and
positive and negative controls, and were reared for 6 weeks. At the end of experiment
chickens were sampled and slaughtered. RESULTS: The results showed that plant extracts
with probiotics can improve the immune system, reduce serum lipids, reduce harmful bacteria such as Salmonella and E.coli and increase the beneficial bacteria such as lactic acid
bacteria. CONCLUSIONS: This study showed that the herbal extracts and probiotics can be
used as an alternative to antibiotics in broiler diets.
Keyword: rosemary, thyme, broilers, the immune system, Salmonella Enteritidis

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Effect of two plant extracts, probiotic, antibiotic and propolis on serum lipid and the ratio heterophile to lymphocyte broiler
chickens.
Table 2. Effect of two plant extracts, probiotic, antibiotic and propolis on the immune system and hematocrit percentage of broilers
chickens.
Table 3. Effect of two plant extracts, probiotic, antibiotic and propolis on intestinal microflora population of broiler chickens.
Table 4. Effect of two plant extracts, propolis, probiotic and antibiotic on the relative weight of lymphoid organs of broiler chickens
at 42 days
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