
 علي...                                                                       (2009) , 103-97(: 2) 1 - الزراعيةمجلة الفرات للعلوم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97 
ISSN 2072-3875 

( أو صيرها إنً انعهيمح في َغة .Nigella Sativa L)ذأثيش إضافح تزوس انحثح انغىداء

 تشوذيُاخ يصم انذو نزكىس فشوج انهحى فاوتشو
 

 َهاد عثذ انهطيف عهي  

 كهيح انضساعح / خايعح تاتم  

 انًغرخهص

عبمعوخ ثدودال للةودح مو   –الشراعوخ كلٍوخ  –أعزٌذ هذه الدراطخ فً حقل الطٍورر الداعةوخ الزوبثق لقظوث الضوزحح اليٍرا ٍوخ 

لدراطخ رأصٍز إضبفخ ثذحر اليجخ الظرلاء أح سٌزهب إلى العلٍقخ فوً  ظوت ثزحرٍةوبد ماول الود   20/3/2003حلدبٌخ  25/1/2003

 لذكرر فزحط الليث فبحثزح.

ثوذحر اليجوخ الظورلاء  % ( 0.6، 0.4،  0.2، 0( فزخب ثعةز ٌر  حاحد عشرائٍب على طجعخ معوبمتد ) طوٍطزح 315رث ررسٌق ) 

% ( سٌوذ 0.50% ، 0.25%( سٌوذ الوذرح الاوءزاء ح)  0.25للةعبمتد )األحلى ح الضب ٍخ حالضبلضخ حالزاثعخ( علوى الزورالً ح) 

فزخب لكل مكزر(  15اليجخ الظرلاء للةعبمتد) الخبمظخ ح الظبلطخ حالظبثعخ (على الزرالً. رزضة  كل معبملخ صتصخ مكزراد )

 كٍلر طعزه طبقخ مةضلخ / كدث علف. 2906% ثزحرٍ  خب  ح 21ريزري على  اخ ثشكل حز على علٍقخ.غذٌذ األفز

أطوبثٍق( فوً   8ح   4الكلوً( معةرٌوب عةود عةوز)   Globulins,Transferring,pre- albumin )أشبرد الةزبئظ إلوى عود  روأصز 

(    مقبر وخ ثبلةعبملوخ  0.01 < ) أ  Post- albuminح Albuminحوٍ  رءرقوذ الةعبملوخ الزاثعوخ حالظوبثعخ معةرٌوب فوً  ظوجخ     

 4لطٍرر الةعوبملزٍ  الزاثعوخ حالظوبثعخ ثعةوز  ( 0.01 < ) أفقد كب ذ مزرءعخ معةرٌب   y- globulin. إمب  ظجخ األحلى ح الخبمظخ

 .  مقبر خ ثبلةعبمتد األخزىأطبثٍق 

عةود  Albumin / Globulinفً  ظوجخ  ( 0.01 < ) أ رءرقذ معةرٌبإمب طٍرر الةعبملخ الزاثعخ حالظبلطخ ح الظبثعخ  تحظ أ هب  

(  0.01 < فةتحظ رءرق الةعبملخ الضب ٍخ حالضبلضخ حالزاثعخ حالظبلطوخ حالظوبثعخ معةرٌوب ) أ  أطبثٍق 8عةز أطبثٍق. إمب عةد  4عةز 

فقوـد رءرقـوـذ  -globulin  yخ إلوى إموب ثبلةظوـج.  مقبر وخ ثبلةعوبملزٍ  األحلوى حالخبمظوخ Post- albumin, Albuminفوً  ظوت 

أطبثٍق . مةب رقد  ٌزضو   8( مقبر خ ثبلةعبمتد األخزى عةد عةز  0.01 < الـةعبمــلخ الضب ٍخ ح الضبلضخ ح الزاثعـخ ح الظبثعـخ  ) أ

خ إلوى  ظوجخ % أعطوذ أفضول الةزوبئظ ثبلةظوج 0.50% أح سٌذ اليجخ الظورلاء حثةظوجخ  0.6ثبن إضبفخ ثذحر اليجخ الظرلاء ثةظجخ 

 ثزحرٍةبد مال الد  .

ٌظزةزظ م  هذه الدراطخ ثبن إضبفخ ثذحر اليجخ الظرلاء أح سٌزهب إلى علٍقه فزحط الليث كبن لهوب روأصٍزا اٌغبثٍوب فوً ريظوٍ  ثعو  

  ظت ثزحرٍةبد مال الد  لذكرر فزحط الليث فبحثزح.

 

EFFECT OF ADDING BLACK SEED (nigella sativa.L)OR  ITS OIL  TO THE RATION 

ON SERUM PROTEINS OF BLOOD BROILER MALE CHICK* 

Nihad Al-Nedawi 

ABSTRACT 

An experiment was conducted at the poultry Farm, Animal Resources Department / College of 

Agriculture /University of Baghdad from the period of 25-1-2003 to 20-3-2003 ,to study the 

effect of adding black seed (Nigella sativa) or its oil to the Ration 

on serum protein of broiler male. Three hundred and fifteen day old fawbro broiler were 

randomly distributed to seven dietary treatment (0 , 0.2 , 0.4  and 0.6%) black seed for the 

(two, three and four ) treatments respectively, and ( 0.25% )corn oil,( 0.25 and 0.50%) black seed 

oil for the treatments five, six and seven respectively . Each treatment contains three replicate 

pens of 15 bird per replicate. Chicks were fed a ration with 21% crude protein and 2906 kcal ME 

/ kg diet at ad lib. 

Results indicated that pre – albumin, Transferring and total     Globulin Were not significantly 

affected by dietary treatment    

at( 4 and 8 weeks) of age .serum Albumin and post - albumin in treatment 4 and 7 was 

significantly (p < 0.01) higher as compared with treatments 1 and 5 , while treatments 4 and 
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7were (p<0.01) higher in y – Globulin at 4 weeks of age. Albumin / Globulin was significantly 

(p<0.01) higher in treatments 4 , 6 and 7 than the others at 4 weeks of age.            

               At 8 weeks of age Albumin and post – Albumin were significantly (p<0.01) higher for 

the treatments 2,3,4,6 and 7 as compared with the treatments 1 and 5. y – Globulin was 

significantly (p<0.01) higher for the treatments 2, 3 , 4 and 7 as compared with other groups. 

                In conclusion it appear that adding black seed at level of  0.6% or 0.50% black seed oil 

had the best results considering plasma protein levels. 

 

 انًمذيح

الد  على مغةرعخ كجٍزح م  الجزحرٍةبد الزً رخزلوف عو  ثعضوهب الوجع  فوً رزكٍجهوب الكٍةٍوبحي حح بئءهوب  ٌيزري               

( . 11( . حان هذه الجزحرٍةبد ٌةك  إن رةءال إلى أكضز م  عشزح حش  ثطزٌقخ الهغزح الكهزثبئٍخ )16اليٍرٌخ ح ظجخ حعرلهب )

الةظوجخ العمةوى مو  ثزحرٍةوبد ماول الود  حلوه لحر كجٍوز فوً اطوزقزار الجزحرٍ  الوزئٍض فٍهوب إي ٌشوكل  Albuminحٌعد ثزحرٍ  

الغظث عةد حدحس الزدٍٍزاد غٍوز الطجٍعٍوخ الزوً ٌزعوزا لهوب الطٍوز فضوت عو  لحره كةبقول للعدٌود مو  الةكر وبد الدذائٍوخ الزوً 

حٌزأصز هذا الجزحرٍ  إي روةخء   ( .18ح  16رشةل العةبصز الةعد ٍخ حالءٍزبمٍةبد حاألحةبا الدهةٍخ حهزمر بد الددح الدرقٍخ )

 ظجزه عةد اررءبع لرعبد اليزارح  زٍغوخ ا خءوبا رزكٍوش الجوزحرٍ  الكلوً لةاول الود   زٍغوخ ا خءوبا اطوزهت  العلوف مو  قجول 

إي ٌعوود األحم موو  post-albumin ح   pre-albumin( . رزووألف ثزحرٍةووبد الجرمٍةووبد  الوود  أٌضووب موو  ثووزحرٍ   1الطٍوورر ) 

إمب الضب ً فٍشوكل  ظوجخ غٍوز قلٍلوخ مو  ( . 16ح  6% )3اد األهةٍخ الكجٍزح فً إ زبط الجٍ  ح ظجزه قلٍلخ ال رزغبحس الجزحرٍةبد ي

( . مةوب ٌشووٍز إلوى أهةٍزووه كودلٍل ليوودحس 5األلجورمٍ  الكلوً لةاوول الود  حان عراموول اععهوبل رعةول علووى خءو   ظووجزه معةرٌوب )

 IgGحاألخٍز هر ثزحرٍ  الةةبعخ )  yح  βح αٍةبد الكلرثٍرلٍةبد حالزً رشةل ( . كذلك ٌيزري مال الد  على ثزحر4اععهبل )

( . حان 2( حاررءبع  ظجزه فوً ماول الود  ٌودم علوى الةقبحموخ الكجٍوزح للطٍورر رغوبه العدٌود مو  اعموزاا الرثبئٍوخ حالةظوزرطةخ )

 . ) 9ح  3( ، ححعرل الظةر  الءطزٌخ )5ارح )العرامل الجٍئٍخ الةغهدح رؤلي إلى خء   ظجخ هذا الجزحرٍ  كبررءبع لرعخ اليز

( حهور مو  13كةب ٌيري الد  على ثزحرٍ  الززا ظءزٌ  الوذي ٌاوةق فوً الكجود حٌوزثظ اٌر وبد اليدٌود حاالٌر وبد صةبئٍوخ الزكوبفؤ )

الجوزحرٍ  ( حان اررءبع  ظجخ هوذا 14( لةةق  شبط الجكززٌب )Non-Specific Immunityالجزحرٍةبد الةةبعٍخ غٍز الةزخااخ )

 (.17ٌةك  عده مؤشزا ليدحس الزهبة مب )

إن ثزحرٍةبد مال الد  ررعد ثةظجخ صبثزخ فً اليبالد الطجٍعٍخ إال إن رعزا الطٍرر إلوى ردٍٍوز فوً الموزحب الجٍئٍوخ ٌوؤلي إلوى 

  شوب هب إن ( مو3( أح الزدوذحي )5( حاليوزاري )17( حيلوك الن عرامول اععهوبل الاويً )12ردٍٍز فً  ظت هوذه الجزحرٍةوبد )

روؤصز فووً فعبلٍوخ الكجوود حالختٌووب اللةءبحٌوخ لزاووةٍق هووذه الجزحرٍةوبد حموو  صوث فووبن لراطووخ هوذه الجزحرٍةووبد مهةووخ فوً ريدٌوود اليبلووخ 

الايٍخ حالءظلغٍخ الغٍدح فً الطٍرر . لذا أعزٌوذ هوذه الدراطوخ لةعزفوخ روأصٍز إضوبفخ  ظوت مخزلءوخ مو  ثوذحر اليجوخ الظورلاء أح 

 فً  ظت ثزحرٍةبد مال الد  لذكرر فزحط الليث  فبحثزح . سٌزهب إلى العلٍقخ

 

 انًىاد وطشائك انعًم

 25/1/2003عبمعخ ثددال للةدح مو   –كلٍخ الشراعخ  –أعزٌذ هذه الدراطخ فً حقل الطٍرر الداعةخ الزبثق لقظث الضزحح اليٍرا ٍخ 

لى العلٍقخ فوً  ظوت ثزحرٍةوبد ماول الود  لوذكرر فوزحط لدراطخ رأصٍز إضبفخ ثذحر اليجخ الظرلاء أح سٌزهب إ 20/3/2003حلدبٌخ 

% ( ثوذحر  0.6، 0.4،  0.2، 0( فزخب ثعةز ٌر  حاحد عشرائٍب علوى طوجعخ معوبمتد ) طوٍطزح 315رث ررسٌق )  الليث فبحثزح.

% ، 0.25ء ح) %( سٌوذ الوذرح الاووءزا 0.25اليجوخ الظورلاء للةعووبمتد )األحلوى ح الضب ٍوخ حالضبلضووخ حالزاثعوخ( علوى الزوورالً ح) 

 15% ( سٌذ اليجخ الظرلاء للةعبمتد) الخبمظخ ح الظبلطخ حالظبثعخ (على الزرالً. رزضة  كل معبملخ صتصوخ مكوزراد )0.50

كٍلر طوعزه طبقوخ مةضلوخ / كدوث  2906% ثزحرٍ  خب  ح 21ريزري على  فزخب لكل مكزر( .غذٌذ األفزاخ ثشكل حز على علٍقخ

رث ريلٍل ثذحر اليجخ الظرلاء الةظزعةلخ فً الدراطخ كٍةٍبئٍب حفو  طزٌقوخ  ( .1ٌرمب )عدحم  56 بلدخختم فززح الزغزثخ الج علف.

 1.90% ، الزموبل  5.80% ، الزطرثوخ  20.18% ، الكبرثرهودراد  38.10% ، الوده   20.42( حكب ذ  ظوجخ الجوزحرٍ  10)

)م  لحن ركظٍز أح طي  ( فً الةعبمتد الضب ٍخ ، الضبلضخ %  .اطزعةلذ ثذحر اليجخ الظرلاء ثاررح كبملخ  13.6% ، حاأللٍبب 

حالزاثعخ أمب الةعبمتد الزدذحٌخ الظبلطخ حالظبثعخ فقد اطزعةل فٍهب سٌذ اليجخ الظرلاء الةظزخلص ثطزٌقوخ الكوجض الةٍكوب ٍكً . 

أفوزاخ مو   9مو  كول مكوزر )  ( م  صتصوخ أفوزاخ Brachial vien)  أطبثٍق رث عةق عٍةبد ل  م  الررٌد العضدي  8ح  4ثعةز 

( لدوزا قٍوبص  ظوت ثزحرٍةوبد ماول الود  فقود روث  K-EDTAكل معبملخ ( ثبطزعةبم أ بثٍت حبحٌوخ علوى موبلح مب عوخ للزخضوز )

الةغهوش مو  شوزكخ    Electrophoresis gelثبطوزعةبم مةمرموخ  Acylamideرزحٍل عٍةبد ماول الود  كهزثبئٍوب علوى هوت  
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(jookoh C.LTD ٍ الٍبثب )( حثعود ا زهوبء الززحٍول حالزاوجٍ  روث رشوخٍص 8خ ححظت الطزٌقخ الةقدموخ مو  الشوزكخ الةغهوشح )

الةغهوز مو  قجول Albumin,Transferrin,Globulin-rالجزحرٍةبد الةءاورلخ ثةقبر زهوب موق ثزحرٍةوبد قٍبطوٍخ رةضول ثزحرٍةوبد 

 Densitometerيووص الكضبفووخ الضوورئٍخ األمزٌكٍووخ حرووث اطووزخزاط  ظووت الجزحرٍةووبد ثووئعزاء ف  Sigma Chemicalشووزكخ 

scaernn  ثغهبسDensitron ( ورع FAN-FV . ٍحالوذي ٌعطوً الةظوت الةئرٌوخ لكول ثوزحر )  ًروث اطوزعةبم الزاوةٍث العشورائ

( لزيلٍل ثٍب بد الزغزثخ حرث اخزجبر الءزحق الةعةرٌوخ ثوٍ  الةزرطوطبد ثبخزجوبر ل كو  الةزعودل الةودٌبد حثبطوزعةبم CRDالكبمل )

 (.15حظت )مظ اعحابئً الغبهش.الجز ب

 . يكىَاخ انعهيمح انًغرعًهح في ذغزيح أفشاخ انردشتح و انرحهيم انكيًيائي نها 1خذول 

 %       انًكىَاخ                                                                           

 63                                      رسج انصفشاء                                          

 35.7كغثح فىل انصىيا                                                                         

 0.7حدش انكهظ                                                                                

 0.3                                                          خهيط فيراييُاخ و يعادٌ*      

 0.3يهح طعاو                                                                                  

 100انًدًىع                                                                                  

 انرحهيم انكيًيائي انًحغىب                                                 

 21.37انثشوذيٍ انخاو                                                                           

 2906انطالح انًًثهح )كيهى ععشِ / كغى (                                                          

 D3وحذج دونيح ، فيراييٍ  A 1400*ذى انحصىل عهيّ يٍ يشكض آتاء نألتحاز انضساعيح ويدهض انكيهى غشاو انىاحذ يُّ : فيراييٍ 

يهغى /  B6 6يهغى ، فيراييٍ  B2 15يهغى ، فيراييٍ B1   3يهغى ،فيراييٍ   K3 4يهغى ، فيراييٍ  E 50وحذج دونيح ، فيراييٍ  3000

يهغى ، انكانغيىو   150يهغى ، انكيهيٍ  0.20يهغى ، حايض انفىنيك  20يهغى ،حايض انثاَرىثُيك  60يهغى ، َياعيٍ  B12 0.04فيراييٍ 

يهغى ، يىد   0.25يهغى ، كىتهد  10يهغى ، َحاط  80يهغى ، خاسصيٍ  50يهغى ، حذيذ  100يهغى ، يُغُيض  3.18يهغى ، فغفىس 4.8

 يهغى . 810يهغى ، يثيىَيٍ  20يهغى ، صَك  0.20يهغى ،عيهيُيىو 1.5

 

 انُرائح وانًُالشح

(. إي طوغلذ الةعبملوخ 2أطوبثٍق )عودحم  4( ثوٍ  الةعوبمتد عةود عةوز Pre-albuminلث رخزلف  ظجخ ثوزحرٍ  ماول الود  )      

 ظوجخ . ثوزحرٍ  % حجخ طرلاء( أعلى  ظجخ قٍبطب ثجقٍخ الةعبمتد فً حٍ  طغلذ الةعبملخ األحلوى )الظوٍطزح( أل وى 0.6الزاثعخ )

(Albumin <للةعبمتد الضبلضخ حالزاثعخ حالظبلطخ حالظبثعخ مقبر خ ثبلظٍطزح .0.01( مال الد  كبن عبلً الةعةرٌخ )أ ) 

%(    21. 01% سٌوذ الوذرح الاوءزاء(حٍش ثلدوذ ) 0.25( ماول الود  كوبن للةعبملوخ الخبمظوخ )Albuminأل ى  ظجخ لجزحرٍ  )

( مقبر وخ Post-albumin( الةعبملوخ الزاثعوخ حالظوبثعخ فوً  ظوجخ ثوزحرٍ  )0.01رءرقذ معةرٌوب )أ >  رلزهب معبملخ الظٍطزح . حقد

 ثبلةعبملخ األحلى حالخبمظخ.

(  ماوول ل  الءووزحط عةوود Transferrinح    B-Globulinح     a-Globulin) لووث رمهووز فووزحق معةرٌووب فووً  ظووجخ ثزحرٍةووبد 

علوى ثقٍوخ   y-Globulin( فً  ظوجخ ثوزحرٍ   0.01ثعخ حالظبثعخ رءرقب معةرٌب )أ > أطبثٍق فً حٍ  طغلذ الةعبملزٍ  الزا 4عةز

 الةعبمتد.

( فً مغةورع  ظوت ألجورمٍ  ماول الود  للءوزحط علوى ثقٍوخ 0.05( رءرق الةعبملزٍ  الزاثعخ حالظبثعخ معةرٌب )أ >3ٌجٍ  الغدحم )

% سٌوذ الوذرح الاوءزاء( إي 0.25فزحط الةعبملخ الخبمظخ )أطبثٍق حكب ذ أل ى  ظجخ قد طغلهب مال ل   4الةعبمتد عةد عةز 

% حٍش لث ٌك  ثٍةهب حثوٍ  الةعبملوخ األحلوى فوزحق معةرٌوخ . حلعود   هورر فوزحق معةرٌوخ إحاوبئٍب ثوٍ  معوبمتد 37.14ثلدذ 

ةرٌوب  )أ > أطوبثٍق فقود أ هوزد الةعبملوخ الزاثعوخ رءرقوب مع 4ماول ل  الءوزحط عةود عةوز  Globulinsالزغزثخ فً  ظجخ مغةورع 

رلزهوب الةعوبملزٍ  الظبلطوخ  0.79إي ثلدوذ  ظوجزهب  Globulinsإلوى مغةورع  Albumins ( على ثقٍوخ الةعوبمتد فوً  ظوجخ 0.01

 . 0.78حالظبثعخ اللزٍ  طغلزب  ظجخ 
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 4( ذأثيش اعرعًال تزوس انحثح انغىداء أو صيرها في انعهيمح في َغة تشوذيُاخ يصم دو فشوج انهحى عُذ عًش  2خذول) 

 أعاتيع

 

 انًعايالخ

 

Pre-

albumin 

 

Albumin 

 

Post-

albumin 

 

α-Glob 

 

β-Glob 

 

 

Y-Glob 

 

 

Trans 

 

  0.02+1.31# 1انًعايهح

 

21.23+o.10  c 14.59+ d  

0.2 

11.88+0.02  6.83+0.2 30.00+0.02c 9.56+0.04 

 0.02+1.035 2انًعايهح

 

21.35+0.08 

bc 

14.87+0.02 

c 

11.76+0.01 6.79+0.02 .30+0.08 ab   

     

9.06+0.03 

 0.02+1.33 3انًعايهح

 

21.56+b 0.03 14.96+ 

0.o3bc   

11.37+0.05  6.87+0.02 30.36+b0.03 9.60+0.01 

 0.008+1.40 4انًعايهح

 

21.97+a 0.07 15.59a 

+0.08 

11.33+0.01 6.85+0.01 31.09+a0.20 9.54+0.14 

 0.02+1.33 5انًعايهح

 

21.01+d 0.05 14.01+e 

0.05 

11.90+0.05 6.77+0.19 29.36+0.13d 9.46+0.12 

 0.02+1.35 6انًعايهح

 

21.73+ab0.04 15.32+b0.05 11.76+0.02 6.97+0.10 30.30+0.09bc 

        

9.55+0.17 

 0.03+1.37 7هحانًعاي

 

21.89+a 0.03 15.42+  0.11 

ab  

11.28+0.01 6.60+0.13 31.34+a 0.29 9.59+0.03 

يغتتتتتتتتتتترىي 

 انًعُىيح

 

N.S 

 

    **    ** N.S 

 

N.S   ** N.S 

 طيىس / يعايهح. 9# انميى ذًثم يعذل 

 األحشف انصغيشج انًخرهفح ضًٍ انعًىد انىاحذ ذشيش إنً وخىد فشوق يعُىيح إحصائيا .

 عذو وخىد فشوق يعُىيح . N.S   ( .0.01**عُذ يغرىي )أ > 

 

يصم دو   A/Gوَغثح     Globulinsو   Albumins( ذأثيش اعرعًال تزوس انحثح انغىداء أو صيرها في يدًىع 3خذول )

 أعاتيع 4فشوج انهحى عُذ عًش  

 

 انًعايالخ

 

 

Total Albumin 

 

 

Total Globulin 

 

A/G Ratio 

 

 

 d 48.58+0.29 0.76+c0.006 060.+#37.33 1انًعايهح

 c 0.10 48.43+0.29 0.77+bc0.03+37.53 2انًعايهح

 bc0.30 49.01+0.30 0.76+c0.003+37.71 3انًعايهح

 a 0.36 49.07+0.26 0.79+a0.003+38.98 4انًعايهح

 d0.06 48.97+0.40 0.76+c0.002 + 37.14 5انًعايهح

 b0.05 48.27+0.09 0.78+ab0.002   +  37.95 6انًعايهح

 ab0.30 49.02+0.16 0.78+ab0.004+38.52 7انًعايهح

 يغرىي انًعُىيح

 

* NS ** 

 طيىس/ يعايهح. 9انميى ذًثم يعذل #    

 األحشف انصغيشج انًخرهفح ضًٍ انعًىد انىاحذ ذشيش إنً وخىد فشوق يعُىيح إحصائيا .

 (.0.01** عُذ يغرىي )أ>  .( 0.05* عُذ يغرىي )أ > 

N.S . عذو وخىد فشوق يعُىيح 
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(  Transferrinح   β-Globulinح   α-Globulinح  Preabuminلث رمهز فزحقبد معةرٌخ فً  ظت ثزحرٍةوبد ماول الود  )

ماول الوود    Albumin( . رءرقوذ الةعبملووخ الزاثعوخ حالظوبثعخ فوً  ظووجخ ثوزحرٍ   4أطوبثٍق )عودحم  8ثوٍ  الةعوبمتد عةود عةووز 

( ع  ثقٍخ الةعبمتد . فً حٍ  رءرقذ الةعبمتد الضبلضخ حالزاثعخ حالظبلطوـخ حالظوـبثعخ عوـ  ثقٍوـخ الةعبموـتد 0.01معةرٌب )أ> 

 . Post-albumin( فً  ظجـخ ثزحرٍـ   0.01معةـرٌب  ) أ > 

( إي 0.01د  )أ >( ماول الو Y-Globulinفً حٍ  طغلذ الةعبمتد  الضب ٍخ ح الضبلضخ حالزاثعخ حالظوبثعخ أعلوى  ظوجخ لجوزحرٍ  )

% علووى الزوورالً . فووً حووٍ  طووغلذ الةعبملووخ الخبمظووخ أل ووى  ظووجخ لهووذا 31.38% ح 31.55%  ح  31.46% ح31.46ثلدووذ 

هر ثزحرٍ  الةةبعخ الذي م  شوب ه  Y-Globulin% . إن  30.33% رلزهب الةعبملخ األحلى حٍش ثلدذ 30.30الجزحرٍ  إي ثلدذ 

 ط.إن ٌيظ  االطزغبثخ الةةبعٍخ للءزح

 

 أعاتيع 8دو فشوج انهحى عُذ عًش  ( ذأثيش اعرعًال تزوس انحثح انغىداء أو صيرها إنً انعهيمح في َغة تشوذيُاخ يصم4خذول )

 

 انًعايالخ

Pre-

albumin 

 

Albumin 

 

Post-albumin 

 

a-Glob 

 

B-Glob 

 

Y-Glob 

 

Trans 

1.33# 1انًعايهح + 

0.04 

21.25± 0.17 c 14.60± 0.05 d 11.87±0.008  6.87±0.07  30.33± c0.33 9.58±0.17  

±21.63 0.03+1.36 2انًعايهح b 0.05 14.98± 0.005bc  11.78± 0.02 6.84±0.05  31.46± 0.17ab  9.63±0.07  

0.01± 1.34 3انًعايهح  21.60± 0.003b 15.47± 0.05b  11.39±0.005  6.91±0.04  31.46± 0.14 ab  9.61±0.04  

0.005±1.42 4انًعايهح  21.99± a0.006 15.65± a0.112 11.61±2.28  6.94±0.03  31.55± a 0.24 9.55±0.005  

0.01±1.34 5انًعايهح  21.23± c  0.04 14.87± c  0.05 11.92±0.03  6.97±0.03  30.30± c 0.11 9.58±0.005  

0.02±1.37 6انًعايهح  21.78± 0.05ab  15.59± 0.05ab   11.78±0.06  6.99±0.19  38 .30± 0.13bc 9.58±0.13  

0.02±1.39 7انًعايهح  21.93± a 0.04 15.71± a  0.05 11.67±0.02  6.93±0.10  31.38± ab0.09 9.61±0.10  

 يغرىي

 انًعُىيح

N.S     **     **  N.S N.S   **  N.S 

 طيىس/ يعايهح. 9#  انميى ذًثم يعذل  

 األحشف انصغيشج انًخرهفح ضًٍ انعًىد انىاحذ ذشيش إنً وخىد فشوق يعُىيح إحصائيا .

 عذو وخىد فشوق يعُىيح. N.S  ( .0.01غرىي )أ < ** عُذ ي

 

ماول الود  علوى   Albumins( فزحط الةعبملزٍ  الزاثعخ حالظبثعخ فً مغةرع  ظوت 0.05أطبثٍق رءرق معةرٌب )أ>  8عةد عةز 

ط ( . كوبن مغةورع  ظوت الجرمٍةوبد ماول الود  للءوزح5% على الزرالً )عودحم 39.96% ح 39.73معبمتد الزغزثخ إي طغلزب 

رشلال ثاوررح ردرٌغٍوخ موق سٌوبلح  ظوت إضوبفخ ثوذحر اليجوخ الظورلاء أح سٌزهوب فوً العلٍقوخ فوً حوٍ  لوث رظوجت اعضوبفخ أي روأصٍز 

معةري فً مغةرع  ظت كلرثٍرلٍةبد مال الد  للءزحط عةد هذا العةز فوً حوٍ  كوبن روأصٍز إضوبفخ سٌوذ اليجوخ الظورلاء معةرٌوب 

( للةعبملووخ الظووبثعخ. حٍووش طووغلذ الةعبملووخ  A/Gلووى مغةوورع  ظووت الكلرثٍرلٍةووبد )( فووً  ظووت مغةوورع االلجرمٍةووبد إ0.01)أ>

 رزرءق مق سٌبلح  ظت إضبفخ ثذحر اليجخ الظرلاء أح سٌزهب . A/Gحٍش كب ذ الةظجخ % 0.80الظبثعخ أعلى  ظجـخ  
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 A/Gوَغثح  Globulins و Albumins( ذأثيش اعرعًال تزوس انحثح انغىداء أو صيرها في انعهيمح في يدًىع 5خذول) 

 أعاتيع 8يصم دو فشوج انهحى عُذ عًش 

 Total Albumin Total Globulin A/G Ratio انًعايالخ

 bc 49.37 ±0.08 0.76  ±c 0.005  0.26 ± 38.55# 1انًعايهح

 bc 49.31  ±0.12 0.77±b 0.004  0.25±  38.55 2انًعايهح

 b  0.30 49.71  ±0.16  0.78 ±ab 0.005± 39.17 3انًعايهح

 ab  0.10 49.93  ±0.22 0.79  ±ab 0.003± 39.73 4انًعايهح

 c 0.10 49.37  ±0.22 0.77 ± 0.005 b±  38.33 5انًعايهح

 bc  49.74 ±0.36 0.78  ±ab   0.005  0.34±  38.80 6انًعايهح

 a 0.003  49.91  ±0.26 0.80 ±a 0.003± 39.96 7انًعايهح

 ** NS * ىيحيغرىي انًعُ

 طيىس / يعايهح. 9انميى ذًثم يعذل #    

 األحشف انصغيشج انًخرهفح ضًٍ انعًىد انىاحذ ذشيش إنً وخىد فشوق يعُىيح إحصائيا

 ( 0.01** عُذ يغرىي )أ >   ( 0.05* عُذ يغرىي )أ > 

N.S عذو وخىد فشوق يعُىيح 

زقزار الغظث عةد حودحس الزدٍوزاد غٍوز الطجٍعٍوخ الزوً ٌزعوزا مال الد  الجزحرٍ  الزئٍض حله لحر مهث فً اط Albuminٌعد 

لوه الطٍوز فضوت عوو  لحره كةبقول للعدٌود موو  الةكر وبد الدذائٍوخ الزووً رشوةل العةبصوز الةعد ٍووخ حالءٍزبمٍةوبد حاألحةوبا الدهةٍووخ 

معةرٌووب  Albumin ظووجخ  ( .إن رءوورق الةعووبمتد الضبلضووخ حالزاثعووخ حالظبلطووخ حالظووبثعخ فوو18ًح  16حهزمر ووبد الدوودح الدرقٍووخ )

( إلووى Albumins( إن  ظووجخ )4مقبر ووخ ثبلظووٍطزح ٌوودم علووى الزووأصٍز االٌغووبثً لجووذحر اليجووخ الظوورلاء أح سٌزهووب إي أشووبر أليوودٌضً )

(Globulins ٌةكوو  اطووزخدامهب للووٍت  حراصٍووب لت زخووبة الةجكووز إي إن سٌبلرهووب رشووٍز إلووى اررءووبع  ظووت )Albumins  حهووذه رعوود

كب ووذ مزرءعووخ فووً الةعووبمتد الزووً  Globulinsإلووى  Albuminsالاوويٍخ حالءظوولغٍخ الةظووزقزح. حثةووب إن  ظووجخ مؤشووزا لليبلووخ 

أطبثٍق ٌظجت اررءبع  ظت الجرمٍةبد مال الد  مةب ٌودم علوى  8أضٍف إلٍهب ثذحر اليجخ الظرلاء أح سٌزهب حثبلذاد عةاز عةز 

  حالةقدرح على ثةبء هٍكل عضلً عٍود حهوذا مبللوذ علٍوه أحسان الغظوث أهةٍخ اليجخ الظرلاء أح سٌزهب فً ريظٍ  راةٍق الجزحرٍ

 (. 7لدراطخ طبثقخ )

    

 انًصادس

. اطزخد  ثع  الطزائ  للزخءٍف م  رأصٍز اععهبل اليزاري على فزحط الليث حالدعبط الجٍبا فوً 1993إثزاهٍث ، ضٍبء خلٍل.

 عبمعخ ثددال. –كلٍخ الشراعخ  – زحب العزاق اليبرح. أطزححخ لكزرراه 

. لراطخ االطزغبثخ الةةبعٍوخ لظوبلةر ٍت رٍءٍةٍررٌور  فوً الودعبط الةيلوً حاللكهوررن األثوٍ  . 1992ألجٍبرً ، هٍب  كبمل حةٍد. 

 عبمعخ ثددال . –كلٍخ الطت الجٍطزي  –رطبلخ مبعظزٍز 

لكٍةرحٍرٌووخ فووً أفووزاخ الوودعبط. . رووأصٍزاد الزووب ٍ  فووً ثعوو  الغرا ووت الءظوولغٍخ حا2001الغةووبثً ، مةٍووف صووعت احةوود طووبعذ.

 عبمعخ ثددال. –كلٍخ الشراعخ  –رطبلخ مبعظزٍز 

. لراطخ اعشكبم الةزعدلح لوجع  ثزحرٍةوبد حإ شٌةوبد الود  لظوتالد الودعبط العزاقوً. رطوبلخ 2002اليدٌضً ، احةد طبٌض طه.

 عبمعخ ثددال. –كلٍخ الشراعخ  -مبعظزٍز

. روأصٍز اععهوبل اليوزاري 2001د علً ، الدزثً ، حائول عوتم ح حطوب  طوبرق عول.اليظةً ، ضٍبء حظ  ، ألعجٍدي ، فبرص عج

 .190 – 183(. 5.العدل )32فً  ظت ثزحرٍةبد مال الد  لذكرر الدعبط الجٍبا . مغلخ العلر  الشراعٍخ العزاقٍخ. الةغلد 

بس الدعبط الةيلً الةزأقلث فوً العوزاق . . أ ةبط الهغزح الكهزثبئٍخ ح ظت ثزحرٍةبد مال الد  ع 2001الخءبعً ، طعبل خضٍز.

 . 150 – 145( :2. العدل)32مغلخ العلر  الشراعٍخ العزاقٍخ. الةغلد 

أح   .Nigella sativa L. روأصٍز إضوبفخ ثوذحر اليجوخ الظورلاء  2005الةشهدا ً ،عٍظوى حظوٍ  ح  هوبل  عجود اللطٍوف الةوداحي . 

. 2حط الليوث )فوبحثزح(. مةشورر فوً مغلوخ العلور  الشراعٍوخ العزاقٍوخ . العودل سٌزهب فً العلٍقخ فوً األلاء اع زوبعً لوذكرر فوز

 . 36للةغلد 

.رأصٍز اطزخدا   ظت م  مظزةجذ خةٍزح معشحلخ ميلٍب حالعلف الةعبمل ثهب فً األلاء 2001ألشدٌدي ، شهزسال ميةد ععءز .

 ثددال. عبمعخ/ كلٍخ الشراعخ –اع زبعً لءزحط الليث . رطبلخ مبعظزٍز
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.اطزخدا  خةٍزح الخجوش الغبفوخ فوً خءو  2002لعجٍدي ، فبرص عجد علً ، احةد فبضل طعةه ح شهزسال ميةد ععءز ألشدٌدي.أ
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