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گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-3

چکیده
بود.چالش یافته با اشرشیا کاليی جوجه گوشتیخونيهابر غلظت فراسنجهاکالیپتوسعصاره الکلیاثریبررسقیتحقنیهدف ا

توزیع شد. تیمارهاي یو در قالب طرح کامال تصادفماریت4پن و 16در یروزه بطور تصادفکیجوجه 160منظور تعدادنیايبرا
از جوجهقطعه2از آزمایش 42بود. در روزعصاره الکلی اکالیپتوس بود .لیتر میلی 450و 300، 150؛ سطوح شامل شاهدآزمایشی 

افزودن عصاره الکلی کهدهدها نشان میتحلیل دادهمورد تجزیه آماري قرار گرفت. SASبا نرم افزار داده ها هر پن خونگیري شد و 
خون HDLوگلیسیرد، پروتئینتريولی تاثیري بر غلظت.)P>05/0(گرددخون میLDLکاهش کلسترول واکالیپتوس باعث 

عصاره الکلی لیتر میلی 450در مقایسه با 150. غلظت تري گلیسرید در تیمار نداشتيکالچالش یافته با اشرشیاجوجه گوشتی
در در ALPتحت تأثیر قرار نگرفت ولی فعالیت آنزیم LDHمیزان فعالیت آنزیم . )P>05/0(باالتر بودبه طور معناداري اکالیپتوس

اکالیپتوس عصاره الکلی نابراین افزودن تر بود. ببه طور معناداري پایینعصاره الکلی اکالیپتوسلیتر میلی 450در مقایسه با 150تیمار 
خون گردد.ALPو LDLو کاهش کلسترول احتماال باعث چالش یافته با اشرشیاکاليگوشتیهايبه جیره جوجه

، فراسنجه هاي بیو شیمیایی خون، عصاره الکلیجوجه گوشتی،اکالیپتوس،اشرشیاکلیهاي کلیدي: واژه

مقدمه
خانوادهبهمتعلقگیاهاین.استبرخورداروسیعیمیکروبیضدخواصازکهاستداروییگیاهانجملهازاوکالیپتوس

است.شدهگستردهایرانجملهازجهانسراسردرامروزهاماداردقراراسترالیادرآنطبیعیزیستگاهکهبودهمیرتاسه
ضدخواصجملهازوسیعبیولوژیکیهايفعالیتدارايمختلف،شیمیاییترکیباتبودنداراعلتبهگیاهاینهايبرگ

یاسینئول8و1اوکالیپتوس،هايبرگشیمیاییترکیبترینمهم.باشندمیاکسیدانیآنتیوقارچیضدباکتریایی،
گرمهايباکتريازوسیعیطیفرويگیاهاینهايبرگصارهدارد. عداروییپزشکی مصرفدرکهاستاوکالیپتول

وسرئوسباسیلوسکلی،اشریشیاپاراتیفی،سالمونالدیسانتري،شیگالاورئوس،استافیلوکوکوسنظیرمنفیگرمومثبت
ازبسیاريدرمانبراياوکالیپتوسازکهطوريبهاست،دادهنشانخودازمیکروبیضدفعالیتآلبیکنسکاندیداقارچنیز

بهاکالیپتوساسانس.)4و3شود(میاستفادهپوستیهايبیماريوخونیاسهالتونسیلیت،آنفلوانزا،مانندهابیماري
اکالیپتوسعصاره. )1(مورد استفاده قرار می گیرد انباريآفاتخصوصبهحشراتازبسیاريبرايکشحشرهعنوان
سطحاکالیپتوس افزایش قابل توجهی در.می باشدوابسته به دوزاین اثراتوی  دارد خونقابل توجهی بر پارامترهاياثرات

غلظتو متوسط متوسط حجم هر گلبول قرمزدرنشان می دهد، اما گلبول قرمزوخونسفید، گلبول هموگلوبین
است کهضد هایپر گالیسمیداراي خاصیتاکالیپتوس همچنین.)5کاهش را نشان می دهد (هر گلبول قرمز نهموگلوبی

بر اکالیپتوسعصاره الکلی اثر یبررسبنابراین هدف از این مطالعه ).2گذارد (تاثیر میقند خونبر به طور غیر مستقیم
. بودچالش یافته با اشرشیا کالي جوجه گوشتییمنیسامانه ای وخونيهاغلظت فراسنجه
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مواد و روش ها

16در یطور تصـادفو بـههیـته308خروس گوشتی یـک روزه راس قطعه جوجه 160تعداد ش،یآزمانیبه منظور انجام ا
این آزمایش در قالب طـرح تکرار بود. 4يداراماریشد و هر تعیتوززمایشی) آقطعه جوجه در هر واحد 10(یشیواحد آزما

میلـی لیتـر در هـر کیلـوگرم خـوراك در 450و300، 150، 0عصاره الکلی اکالیپتوس در مقـادیر اجرا شد. کامالً تصادفی 
و نیپروتئ،يسطح مشابه انرژيشد که دارامیتنظياگونهپایه به رهیجتیمارهاي جداگانه در اختیار جوجه ها قرار گرفت.

ابتدااشرشیاکلیکشتمحیطتهیهبراي.ها قرار گرفتجوجهاریآب و خوراك به صورت نامحدود در اخت.باشنديمواد مغذ
روي شعله قرار گرفـت و وآبلیتریکدرEMBکشت محیطازگرم36کشت،محیطسازندهشرکتراهنماياساسبر

دقیقـه جوشـاندیده 2مقطر حل شد و محلول شفاف شد ، حـدود همزمان همزده شد تا زمانی که کل محیط کشت در آب 
دقیقه قرار گرفت و 15درجه سانتیگراد در اتوکال به مدت 121.ارلن در دماي گردیدمسدودپنبهدادنقرارباارلنشدودر

اشرشـیاکلیباکتري با استفاده از لوپ محیط کشت روي پلیت ریخته شد. سپسرسیدن به دماي اتاق)(پس از سرد شدن
پس از اینکه باکتري رشـد کـرد قرار گرفتند.داخل انکوباتور سانتیگراد37روي پلیت ها کشیده شد. پلیت ها در در دماي 

42و24دو قطعـه جوجـه از هـر قفـس در روز گرفـت.ر یافت و در اختیار جوجه هـا قـرارجداسازي و به همین روش تکثی
بـاهـا	نمونهقهیدق10از وداج آنها انجام شد. به مدت يریسپس ذبح شدند و خونگپرورش، انتخاب و وزن زنده آنها ثبت و 

شـدند و در زیـفرگـرادیدرجـه سـانت-20ها در پالسما، نمونههیو پس از تهدیگردفوژیسانترقهدقیدردور2500سرعت
و آنـزیم تامنی، پروتئLDL-C ،HDL-Cد،یسریگليمورد مطالعه شامل، کلسترول، ترهاي	فراسنجههیکلناسب،زمان م

بـا ویداده هـا در قالـب طـرح کـامالً تصـادف.شـدنیـیو پارس آزمون تعستمیوسیبزریدستگاه اتوآناالتوسط هاي کبدي
بـا آزمـون نیانگیمسهیقرار گرفتند. مقايآمارهی) مورد تجزGLM(یعمومیخطهیو روSASياستفاده از نرم افزار آمار

يآمـارهیـمورد تجزنوسیآرکسلیپس از تبدزینیو نسبيدرصديها) انجام شد داده<05/0Pدر سطح احتمال (یتوک
قرار گرفتند.

نتایج و بحث
يبر غلظت کلسترول، ترعصاره الکلی اکالیپتوساز ي گوشتی چالش یافته با اشرشیا کاليهااستفاده جوجهریتأث
.ستارائه شده ا1تام در جدول نیپروتئو LDL-C ،HDL-C، (TG)دیسریگل

فته با اشرشیاکالي:تاثیر عصاره الکلی اکالیپتوس بر فراسنجه هاي بیوشیمایی خون جوجه گوشتی چالش یا1جدول 

HDLLDLTGALPLDHپروتئینکلسترول

a250/212ab95/470/62a61/137bc67/59ab2/12353/3256تیمارشاهد
a066/205a60/560/64a96/123a50/82a0/17890/2656عصاره الکلی اکالیپتوسمیلی لیتر150
b225/164b75/445/61b92/93c27/44ab3/11945/2533میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس300
b325/161ab35/595/57b64/89ab65/68b3/7920/3022میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس450

452/10252/0604/3854/7763/606/211003/244اشتباه معیار میانگین
0073/01273/06250/00024/00121/00409/01910/0سطح معنی داري

b،a:05/0باشد (ها میدار بین آنهاي هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روي میانگین<P.(

450ماریو تافتیکاهش بطور معنی داري عصاره الکلی اکالیپتوس ي دریافت کننده مارهایهمه تغلظت کلسترول در
میلی لیتر عصاره الکلی 450و150درخوننیپروتئزانیمغلظت را داشت.نیکمتر، میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس 

به جز تمام تیمارها خون در LDLزانیمآماري معنی دار نبود. هر چند این افزایش به لحاظ افتیشیافزااکالیپتوس
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تحت تاثیر تیمار هاي HDLغلظت.داري با تیمار شاهد داشتکاهش معنیمیلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس 150
يترغلظترا داشت. HDLغلظتمیلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس باالترین150ولی تیمار. آزمایش قرار نگرفت

بود.افتهیطور معناداري افزایشبه میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس150ماریدر تدیسریگل

خون LDLکاهش کلسترول و باعث عصاره الکلی اکالیپتوسافزودن دهدیپژوهش حاضر نشان ميهاافتهی: گیرينتیجه
.گرددیمجوجه هاي گوشتی چالش یافته با اشرشیا کالي
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Effect of Ethanolic Eucalyptus Globulus extract on blood biochemical parameters of broiler
chicken  infected  with Esheshia coli

Kheyri1, M., Afzali2, N., Hosseini-Vashan2*. S.J., Namaei3, M.H.
1-Student of poultry production management and husbandry, Animal Science Department, University of

Birjand, I.R. Iran
2- Animal Science Department, University of Birjand, Birjand, I.R. Email: Iran jhosseiniv@birjand.ac.ir
3-Laboratory Science, Birjand university of Medical Sciences, Birjand, I.R. Iran

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of Ethanolic Eucalyptus globulus
extracts(EEGE) on blood biochemical of broiler  chicken infected  with Esheshia coli . A total of
160 chicks were arranged into 16 experimental units with 4 treatments in a completely randomized
design. The treatments were included control, 150, 300 and 450 ppm Ethanolic extract of
Eucalyptus globulus (EEGE). Blood of two chicks of each pen were collected at 42 d. The data
were analyzed by SAS software. The results were revealed that supplementation of EEGE to diets
of broiler infected by E.coli were decreased the serum cholesterol and LDL. The triglyceride and
total protein in 150 ppm of EEGE were higher than 450 ppm EEGE. The blood activity of LDH
was not affected by dietary treatments. The blood activity of ALP was decreased with increment of
EEGE. Therefore supplementation of EEGE to infected broiler with Eshershia coli may decreased
the blood concentration of LDL, cholesterol, Total protein.

Key words: Blood parameters, Broiler, Eschrichia Coli, Eucalyptus Globulus
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