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الملخص:

أجريت هذه الدراسة على أفراخ فروج اللحم (عدد  ) 00بعمر يوم واحد و قسمت بالتساوي الى أربعة مجاميع و كاآلتي -:
تم تجريع أفراخ المجموعة األولى و الثانية بمستخلص زيت الزعتر

وزيتتت الزنجبيتتل األبتتيو علتتى الت توالي بجرعتتة  9000ملغتتم \ كغتتم متتا وزا الجستتم و متتا كتتال المستخلصتتيا و أعطتتي المستخلصتتيا عتتا طريتتق التغذيتتة
األنبوبيتتة بتتيا يتتوم و لختتر و لمتتد  82يومتتا ,بعتتدها ت تتم تلقتتي هاتتتيا المجمتتوعيا بلقتتال متترو النيوكاستتل الحتتي بعمتتر  7أيتتام عتتا طريتتق التجريتتع بتتال م بمقتتدار
جرعة لقاحية واحد لكل طير  .أما المجموعتة الثالثتة (الستيطر الموجبتة ) فقتد لقحتت بلقتال مترو النيوكاستل فقتط  ,فتي حتيا تركتت المجموعتة الرابعة(الستيطر
السالبة ) بدوا معاملة او تلقي و استمرت التجربة لمد  82يوما ( حيث تم استخدام كل ما اختبتاري تثبتيط التتالزا التدموي و اختبتار ا نتزيم المنتاعي الممتتز
غير المباشر في حساب معيار االضداد المناعية ) و بينت النتائج باا معيتار االضتداد ( االستتجابة المناعيتة) فتي المجموعتة الثانيتة كتاا اعلتى متا المجموعتة
الثالثتتة بوجتتود فتترق معنتتوي واض ت  ,فتتي حتتيا لتتم يالحتتي وجتتود أي فتترق معنتتوي فتتي معيتتار األضتتداد بتتيا المجمتتوعتيا األولتتى والثالثتتة ,و هتتذا يوض ت ب ت ا
لمستتتخلص زيتتت الزنجبيتتل قابليتتة علتتى تح يتتز الجهتتاز المنتتاعي بالمقارنتتة متتع مستتتخلص زيتتت الزعتتتر  ,و متتا ناحيتتة التت ثير علتتى أوزاا االفتراخ فقتتد كتتاا لكتتال
المستخلصتيا فتي المجمتتوعتيا األولتى و الثانيتتة تت ثير ليجتتابي علتى األوزاا و ب تترق معنتوي واضت مقارنتتة بالمجموعتة الثالثتتة ,لكتا هتتذه الزيتاد كانتتت أعلتى متتع
مستخلص زيت الزنجبيل( المجموعة الثانية) مقارنة بمستخلص زيت الزعتر( المجموعة االولى).

Key words:- Zingiber Officinalis , Thymus Vulgaris , Newcastle disease vaccine , Humeral immunity, ELISA , roilers.
المقدمة:
يعتب تتر م تترو النيوكاس تتل م تتا االمت تراو ال ايروس تتية الخطي تتر الت تتي تص تتيب

االنت تزيم المن تتاعي الممت تتز غي تتر المباش تتر )ELISA

)

Indirect

الدواجا والطيور البرية محدثاً خستائر اقتصتادية كبيتر ومستبب هتذا المترو

 enzyme linked immuno-sorbant assayحيتتث تعتبتتر هتتذه

 Paramyxo virusوللمترو ثالثتة اشتكال عصتبي وتن ستي

معي تتار األض تتداد

هتو فتايرو

االختب تتارات م تتا االختب تتارات الرئيس تتية والمهم تتة فت ت تتي قي تتا

وهضمي وقد يصيب االنساا مسببا التهاب ملتحمة العيا ( ) 9و(. )8

وتعطي نتتائج و دالالت واضتحة وم هومتة عتا تلت األضتداد ( . )99ونيت ار

ينتشتتر الزعتتتر  Thymus vulgarisفتتي منطقتتة البحتتر المتوستتط ويتركتتز

لالهميتتة االقتصتتادية لهتتذا المتترو ولتاثي ارتت الستتلبية علتتى متزارع فتتروج اللحتتم

الجتزء الطب تتي فتتي أوراق النبتات ب كملت ( , )3واستتتخدم بشتكل واستتع كمطهتتر

ولغرو التحري عا بعو المواد التي قد تعمل على تح يز الحالتة المناعيتة

وطارد للغازات ومضاد لل طريات و األمتراو الجلديتة ويستتخدم لقتتل ديتداا

لالفت تراخ فق تتد ت تتم اس تتتخدام مس تتتخلص زي تتت الزعت تتر وزي تتت الزنجبي تتل االب تتيو

االمعتتاء ( , )4ولت استتتعماالت فتتي الطتتب البيطتتري كمطهتتر ومضتتاد للديتتداا

للتحري عا قابليتهما في تح يز الحالة المناعية لالفراخ .

( , )3ويس تتتخدم كمض تتاد جرث تتومي ايض تتا ( )5وي تتدخل الزعت تتر ف تتي ص تتناعة

المواد وطرائق العمل:

للجهاز العصبي أيضاً ( )0كما يستخدم في عتالج أمتراو ال تم والرومتاتيزم

شعير,صت ت تتويا,بروتيا حي ت ت تواني,مل يت ت تتودي  ,كل ت ت ت  ,ب ت ت تريمك

االدويتتة و العطتتور فضتتالً عتتا اس تتتخدام كمح تتز للجهتتاز التن ستتي ومنش تتط
( , )7ومتتا فوائتتده األختترس هوالستتيطر علتتى ضتتغط التتدم واالس تراع متتا عمتتل
الدور الدموية وتنييم ويتائ

الجهتاز الهضتمي  .امتا الزنجبيتل Zingiber

 officinalisفيعتبر ما االعشتاب الطبيتة الواستعة االنتشتار وتوجتد انتواع
عديتتد من ت (االبتتيو  ,الشتتامي  ,البلتتدي  ,ال ارستتي)  ,ينتمتتي النبتتات التتى
ال صتتيلة الزنجبيلي تتة وينبتتت تح تتت التربتتة والج تتزء المستتت اد منت ت هتتو الج تتذور
حت تتيث يمتلت ت ع تتروق عقدي تتة ولت ت رائح تتة ن تتاذ وذو طع تتم الذع  ,ام تتا المت تواد
ال عالتتة في ت ( الجنج تريا  ,الجنجتترول  ,صتتمو دهنيتتة  ,نش ت و زيتتت طيتتار
مكوا ما الكام يا و لينتالول ) ولت فعتل فتي تقويتة الجهتاز المنتاعي بالجستم
اذ يس تتتخدم بش تتكل واست تتع النط تتاق ف تتي االنس تتاا ( ,)2كم تتا لت ت ت تتاثير مض تتاد
لاللتهاب تتات با ض تتافة لل تتى ت ت ت ثيره المس تتكا لت ت الم ( )1و( .)90هن تتا ع تتد
اختب تتارات لقي تتا

معي تتار األجس تتام المض تتاد النوعي تتة الناتج تتة ع تتا االس تتتجابة

المناعيتة نتيجتة للتلقتي ضتد مترو النيوكاستل ومتا أهمهتا  ,اختبتاري تثبتيط
التتالزا التدموي ( Hemagglutination inhibition Test )HIوتقنيتة

أ .العلفففففف

 :تت ت تتم أست ت تتتعمال عل ت ت ت

الت ت تتدواجا المركت ت تتز( ذر ص ت ت ت راء,حنطة,
(فيتامينت ت تتات

ومعتتادا),مثيونيا) فتتي تغذيتتة االفتراخ طيلتتة فتتتر التربيتتة و تتتم الحصتتول عليت
ما احد حقول تربية الدواجا العاملة في منطقتة الحمدانيتة علمتاً بتاا العلت
كاا نيي اً وخالياً ما أية شوائب .
ب .مففاا البففرب :تتتم أستتتعمال متتاء الحن يتتة االعتيتتادي ختتالل تربيتتة االف تراخ
طيلة فتر التجربة .
جف  .األفراخ  :تم أستعمال افراخ فروج اللحم (نوع روز) بعتد الحصتول عليهتا
متتا احتتد الم تتاق

العاملتتة فتتي مدينتتة الموصتتل (م ق ت

األمتتيا ) بعمتتر يتتوم

واحد  ,وتم تربية هذه االفراخ داخل االق تاص وبواقتع  95فترخ فتي كتل ق تص
مت تتع تت تتوفير يت تترو

التربيت تتة المالئمت تتة مت تتا ح ت ترار ورطوبت تتة وتهويت تتة,علما اا

التجربتتة اجريتتت لل تتتر متتا منتص ت

تش تريا الثتتاني  8007وحتتتى منتص ت

كانوا االول .8007
د .لقفففاح مففففرض النيوكاسففففل  :ت تتم أس تتتعمال لق تتال م تترو النيوكاس تتل الح تتي
عتتتر  Lasotaالمنتتتج متتا شتتركة  CEVAال رنستتية (عتتدد الجتترع :

1000جرع تتة  /عب تتو )  ,واعط تتي اللق تتال ع تتا طري تتق التجري تتع ب تتال م بمق تتدار

هف .نبات الزعتفر ( صتور  : )9تتم الحصتول علتى المستتخلص الزيتتي لنبتات

جرعة لقاحية واحد لكل طير.

الزعتر بعد اا تم أستخالص حسب طريقة ( )98وتم أستخدام بجرعتة
1000ملغم  /كغم متتا وزا الجسم (.)93

صورة ( ) 1نبات الزعتر
و .نبففففات الزنجبيففففل ( ص تتور  : )8ت تتم الحص تتول عل تتى المس تتتخلص الزيت تتي

وتتتم تجري تتع ك تتال المستخلصتتيا ب تتال م ع تتا طري تتق التغذيتتة االنبوبي تتة ب تتيا ي تتوم

لنبتتات الزنجبيتتل األبتتيو بشتتكل جاه تتز متتا احتتد المعاشتتب الطبيتتة فتتي مدينتتة

ولختتر لمتتد  28يتتوم ,متتع حستتاب الجرعتتة المعطتتا لآف تراخ بتتيا يتتوم ولختتر

الموصل  .وتم استخدام بجرعة  1000ملغم  /كغتم متا وزا الجستم أيضتاً

باالعتماد على وزا الجسم في ذل

اليوم (يوم التجريع) .

وذل لغرو المقارنة مع زيت الزعتر.

صورة (  ) 2نبات الزنجبيل مع جذوره
ز .تصميم التجربة :تم استخدام أفراخ فروج لحتم (عتدد  )60بعمتر يتوم واحتد
وقس ت تتمت هت ت تتذه االفت ت تراخ الت ت تتى أربع ت تتة مجت ت تتاميع (  95ف ت تترخ لكت ت تتل مجموعت ت تتة)
وكاآلتي-:
المجموعفففة األولفففى  -:ت تتم تجري تتع االفت تراخ بمس تتتخلص زي تتت الزعت تتر بجرع تتة
 1000ملغم  /كغم ما وزا الجسم بيا يوم و لخر لمد ( 28يومتاً )  .وتتم
تلقيحهتا أيضتاً بلقتال مترو النيوكاستل بعمتتر ستبعة ايتام عتا طريتق التجريتتع
بال م بمقدار جرعة لقاحية واحد لكل طير .
المجموعة الثانية  ً-:تم معاملة االفراخ بمستخلص زيتت الزنجبيتل األبتيو
بتتن

الجرعتتة الستتابقة وبتتن

الطريقتتة ولمتتد ( 28يومتتاً ) أيض تاً بعتتدها تتتم

تلقيحهتتا بلقتتال متترو النيوكاستتل بعمتتر ستتبعة ايتتام عتتا طريتتق التجريتتع بتتال م
وبن

الطريقة اعاله.

المجموعفففة الثالثفففة  -:لقح تتت األفت تراخ بلق تتال م تترو النيوكاس تتل فق تتط بعم تتر
سبعة أيام وبن

الطريقة السابقة ( السيطر الموجبة).

المجموعففة الرابعففة  -:تركتتت هتتذه المجموعتتة بتتدوا معاملتتة وبتتدوا تلقتتي أي
اعتبرت مجموعة السيطر السالبة.

بعتتدها تتتم جمتتع التتدم متتا األف تراخ ومتتا المجتتاميع كافتتة بعمتتر( 14 , 7 ,9و
 ) 21ي ت تتوم لغت تترو الحصت تتول علت تتى عينت تتات المصت تتل و لج ت تراء االختبت تتارات
المصلية عليها .
ح  .االختبارات المصلية المستخدمة لقياس معيار األضداد :

 -1اختبار االنزيم المناعي الممتفز ييفر المبابفر ()Indirect ELISA

ب تتاليهور عن تتد عم تتر  21ي تتوم فم تتا ف تتوق  ,م تتع مالحي تتة وج تتود ف تترق معن تتوي

 -:تتم لجتراء هتتذا االختبتار علتتى عينتات المصتل للمجتتاميع كافتة و باالعمتتار

واضت بتتيا اوزاا االفتراخ فتتي المجموعتة الثانيتتة و المجموعتة االولتتى .أي اا

الموضحة في اعاله باستخدام العد التشخيصتية لهتذا االختبتار والمجهتز متا

قبل شتركة جوفتا األردنيتة و أيجتري االختبتار حستب تعليمتات هتذه الشتركة ,
بعتتدها ت تتم قت تراء النت تتائج باس تتتخدام جه تتاز المطي تتا

الض تتوئي ( ELISA

 )readerعنت تتد طت تتول مت تتوجي  450نت تتانوميتر (مختبت تتر ال ايروست تتات  /كليت تتة

أعلى معدل للزياد الوزنية كاا في المجموعة الثانيتة ثتم المجموعتة االولتى و
ما بعدها المجموعة الثالثة فالرابعة و ب روقات معنوية واضحة (جدول.)3
جدول ( -: )1معيار األضداد في مصول األفراخ للمجاميع األربعة مقاساً

باختبار تثبيط الت ز الدمو باستخدام Geometric Mean Titer

الطب البيطري  /جامعة الموصل).
 -2اختبففففففار تثبففففففيط الففففففت ز الففففففدمو (

(.)GMT
Hemagglutination

 -: (HI) ( inhibition Testتتتم لج تراء هتتذا االختبتتار علتتى عينتتات

معيار األضداد  /باأليام

المجاميع

المصل اعاله حسب طريقة(.)14

*7

14

21

األولى

3.0

2.3

3.6

3.3

الثانية

2.6

0

5.3

2.3

الثالثة

3.0

0

3.6

2.0

الرابعة

3.0

0

0

0

1

ط .أو از األففففراخ  :ت تتم حس تتاب أوزاا األف تراخ ف تتي المجتتاميع كاف تتة اس تتبوعياً
ولم ت تتد (28يوم ت تتاً ) للتع ت تتر عل ت تتى ال روق ت تتات ف ت تتي األوزاا لا وج ت تتدت ب ت تتيا
المجاميع االربعة.
 .التحليل االحصفائي  :تتم تحليتل نتتائج معتايير األجستام المضتاد المقاستة

باستتتخدام اختب تتار  Indirect ELISAوأوزاا األفت تراخ لحص تتائياً باس تتتخدام
اختبتتار تحليتتل التبتتايا ( )ANOVAومقارنتهتتا باستتتخدام اختبتتار Duncan
عند مستوس احتمالية .)15( 0.05

* عمر التلقي

النتائج:

يتض ت متتا نتتتائج الجتتدوليا  2و  1بتتاا معيتتار األجستتام المضتتاد المتكونتتة

بعت تتد التلقت تتي عنت تتد عمت تتر  14يت تتوم ( 7أيت تتام بعت تتد التلقت تتي ) كت تتاا مرت عت تتا فت تتي

جدول (  -: ) 2معيار األضداد في مصول األفراخ للمجاميع األربعة
مقاساً باختبار اإلنزيم المناعي الممتز يير المبابر ELISA
.Indirect

المجموعة الثانية مع وجود فرق معنوي واضت فتي معيتار هتذه األضتداد عنتد
مقارنته تتا م تتع المجموع تتة الثالث تتة (الس تتيطر الموجب تتة) عن تتد مس تتتوس احتمالي تتة
 . P ≥ 0.05و فتتي األستتبوع الث تاني بعتتد التلقتتي (عمتتر 21

معيار األضداد  /باأليام

المجاميع

يتتوم) و فتتي

1

*7

14

21

األولى

1032

830
a

1289
c

1210
a

الثانية

1025

765
b

1430
a

1177
a,c

االولتتى عنتتد االستتبوع الثتتاني بعتتد التلقتتي (عمتتر  89يتتوم) ت ت ثي ار ايجابيتتا فتتي

الثالثة

1028

772
b

1270
c

1149
c

بمستتتخلص زيتتت الزنجبيتتل متتا جهتتة اختترس و هتتذا هتتو ال تترق متتا بتتيا ت ت ثير

الرابعة

1032

761
b

612
b

575
b

الجتتدوليا  1و 2يالحتتي انخ تتاو معيتتار االجستتام المض تتاد فتتي المجموع تتة
الثانيت تتة عنت تتد االست تتتمرار بمعاملتهت تتا بمست تتتخلص زيت تتت الزنجبيت تتل بت تتالرغم مت تتا
التح ي تتز الجي تتد ال تتذي أحدثت ت عن تتد االس تتبوع االول بع تتد التلق تتي  ,لك تتا عل تتى
العك ت

متتا هتتذه النتيجتتة فقتتد كتتاا لمستتتخلص زيتتت الزعتتتر فتتي المجموعتتة

الح تتاي علتتى مستتتوس االضتتداد مرت عتتا مقارنتتة بالمجموعتتة الثالثتتة متتا جهتتة و
هتتذيا المستخلصتتيا علتتى معيتتار االضتتداد بعتتد التلقتتي (عنتتد األستتبوع الثتتاني
بعتتد التلقتتي ) .امتتا متتا ناحيتتة ت ت ثير هتتذيا المستخلصتتيا علتتى أوزاا األف تراخ
فتتيالحي وجتتود فتترق معنتتوي واض ت بتتيا اوزاا االف تراخ فتتي المجموعتتة الثانيتتة
مقارنة بالمجموعة الثالثة منذ عند عمر 94يوم فمتا فتوق (جتدول )3فتي حتيا

* عمر التلقي
 = a,b,cاألحتتر المختل تتة تعنتتي وجتتود فتترق معنتتوي بتتيا المجتتاميع ضتتما
العمود الواحد عند مستوس احتمالية .P ≥0.05

تبتتدأ ال تترو قتتات المعنويتتة بتتيا اوزاا االف تراخ فتتي المجموعتتة االولتتى و الثالثتتة

جدول ( -: )3تأثير المعاملة بمستخلص زيت الزنجبيل األبيض و زيت الزعتر على أو از األفراخ مقاسا بال (يم).

 القيم معبر عنها بالمعدل  ±الخطأ القياسيوزا الجسم غم  /اسبوع

المجاميع

1

*7

14

21

28

األولى

10.6 ±50

12.5±123

12.5±240
a

12.5±437
a

12.5±725
a

الثانية

10.6±47

12.5±120

الثالثة

10.6±53

12.5±104

12.5±254
b
12.5±202
a

12.5±473
b
12.5±372
c

12.5±812
b
12.5±620
c

الرابعة

10.6±49

12.5±106

12.5±195
a

12.5±342
c,d

12.5±523
d

* عمر التلقي
 = a,b,c,dاألحر المختل ة تعني وجود فرق معنوي بيا المجاميع ضما العمود الواحد عند مستوس احتمالية .P ≥ 0.05

المناقبة:

المستتتخلص قبتتل ومتتع عمليتتة التلقتتي متتع تجنتتب اعطتتاءه بعتتد ذلت للمحافيتتة

اوضتتحت نتتتائج هتتذه الد ارستتة بتتاا معيتتار االجستتام المضتتاد المرت تتع بشتتكل
ايجابي و جيد في المجموعة الثانية و التذي احدثت التجريتع بمستتخلص زيتت
الزنجبيتتل ربمتتا يعتتود الستتبب في ت التتى ممي تزات و ص ت ات هتتذا المستتتخلص و
التتتي تجعل ت ذات تت ثير جيتتد و فعتتال علتتى ويتتائ

مختل تتة فتتي الجستتم حيتتث

اا قلة المعلومات المتوفر عن وربما تاثيره على الجهاز المنتاعي فتي الجستم
ادس التتى تصتتميم هتتذا البحتتث لد ارستتة هتتذا التتتاثير وقتتد يعتتود الستتبب فتتي هتتذا
التتتاثير الجيتتد وااليجتتابي التتى الم تواد االساستتية التتتي يحتويهتتا مثتتل الجنج تريا
و الجنجتترول و الكتتام يا واللينتتالول ( )8حيتتث كتتاا لهتتذه الم تواد دور كبيتتر
في تح يز الجهاز المنتاعي لآفتراخ متا ختالل رفتع معيتار األجستام المضتاد
لمرو النيوكاسل بعد التلقي  ,لكا عند قيا
الثتتاني بعتتد التلقتتي و بتتالرغم متتا اختتتال

معيار األضتداد عنتد األستبوع

االختبتتارات المستتتخدمة فتتي قيتتا

معيار األضداد و حساسية هذه االختبتارات ستواء اختبتار  HIاو ELISA
)((16جت تتدول  1و  ) 2يتبت تتيا بت تتاا مست تتتوس االجست تتام المضت تتاد يهت تتبط عنت تتد
استمرار تجريع االفراخ بمستخلص زيت الزنجبيل و قد يعتود الستبب فتي ذلت
ال تتى احتمالي تتة تت ت ثير ه تتذا المس تتتخلص او اح تتدس المت تواد الت تتي يحتويه تتا ه تتذا
المستتتخلص علتتى االجستتام المضتتاد بشتتكل ستتلبي لتتذل ي ضتتل اعطتتاء هتتذا

علتتى ت ت ثيره االيجتتابي علتتى الجهتتاز المنتتاعي للجستتم .لكتتا كتتاا لمستتتخلص
زي تتت الزعت تتر فع تتل و تت ت ثير مع تتاك

تمام تتا لم تتا ك تتاا عليت ت مس تتتخلص زي تتت

الزنجبيتتل بعتتد التلقتتي حيتتث كتتاا ل ت ت ت ثير جيتتد فتتي المحافيتتة علتتى مستتتوس
االضداد مرت عتا و ل تتر اطتول و هتذا يعطتي صت ة جيتد لهتذا المستتخلص و
قد يعود السبب في ذلت التى المتواد االساستية التذي يحتويهتا هتذا المستتخلص
مثتتل ال ين توالت (الثتتايمول

والكارفتتاكرول ) و المتواد الراتنجيتتة ( التتتانيا) و

الث ت تتايميا  ,و ال الفوني ت تتدات ,كم ت تتا يحت ت تتوي مس ت تتتخلص زي ت تتت الزعت ت تتر عل ت تتى
فيتتتاميا  )93( Eامتتا اوزاا االفتراخ فقتتد تت ثرت ايجابيتتا بهتتذيا المستخلصتتيا
مقارنتتة بمجموعتتة الستتيطر الموجبتتة والستتالبة وربمتتا يعتتود الستتبب فتتي ذل ت
التتى ال عاليتتة التتتي يمتلكهتتا الزعتتتر فتتي التت ثير علتتى الجهتتاز الهيمتتي و زيتتاد
الشتتهية متتع زيتتاد استتتهال الم تواد العل يتتة و زيتتاد معامتتل التحويتتل الغتتذائي
وبالتالي زياد وزا االفراخ( )97و ( )92فضال عا تحسين للك تاء الغذائيتة
لآفت تراخ ( )19لك تتا مع تتدل الزي تتاد الوزني تتة ك تتاا اعل تتى م تتع مس تتتخلص زي تتت
الزنجبيتتل مقارنتتة بمستتتخلص زيتتت الزعتتتر و قتتد يعتتود الستتبب فتتي ذل ت للتتى
التت ثير الجيتد لهتذا المستتخلص فتي زيتاد شتهية األفتراخ و استتهال العلت

و

بالتالي حدوث الزياد الوزنية لكا بمعدل اعلى ما مستخلص زيت الزعتر.
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This study were done on broilers ( No. = 60 ) 1day old , divided in to 4 groups:1st & 2nd group were drenched with oily extract of Thymus vulgaris and Zingiber officinalis (dosage:
1000 mg/kg B.W) from both extract respectively using gavage needle for14 time each 48 hours and
then this tow groups were vaccinated with Newcastle disease vaccine at 7 day of age orally, 3 rd group
(control positive) were vaccinated only with Newcastle disease vaccine, while the 4 th group considered
as the (negative control ) (non treated) . the HI & ELISA tests are used for the titration of antibodies.
the experiment continued for 28 days.
The result showed significant increase in the antibodies titer of 2 nd group in comparison with 3rd group.
While there is no significant change of the antibodies titer between 1 st & 3rd group. This result ensured
that the effect of Zingiber Officinalis in the stimulating of immune system in comparison with Thymus
Vulgaris. both extract in the 1st & 2nd group showed significant increasing of the body weight in
comparison with 3rd group & the increasing of the body weight in the 2nd group is significantly higher
than the 1st group.

