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تأثير اضافة مسحوق الحبة السوداء والمستخلص الزيتي للبروبولس للعلف وتآزرهما في
بعض المعايير الدمية لفروج اللحم
حيدر فالح عوده العميدي
فرع زراعة بابل

مجيد علي فهد
الكلية التقنية  /المسيب

الخالصة :
أجري البحث بهدف دراسة تأثير مسحوق الحبة السوداء والمستخلص الزيتي للبروبولس وبيان فعلهما
التآزري في بعض الصفات الدمية لفروج اللحم  ،ولهذا الغرض فقد أستعمل في البحث  320فرخا ً من افراخ فروج
اللحم بعمر يوم واحد من ساللة  ، Rossوزعت االفراخ عشوائيا ً على ثمان معامالت متساوية  ،كل معاملة أحتوت
على  40فرخا ً وكل معامله احتوت على مكريين متساويين  .غذيت األفراخ في جميع المعامالت على عليقتي البادئ
والعليقة النهائية بحيث ان المعاملة االولى غذيت على عليقة أعتيادية بدون أضافة مسحوق الحبة السوداء أو مستخلص
البروبولس وعدت هذه المعامله سيطرة  ،أما المعامالت الثانية والثالثة والرابعة فقد غذيت على نفس العليقة االعتيادية
بعد أضافة المستخلص الزيتي للبروبولس لها وبنسب  200 ،100و 300ملغم  /كغم علف  ،وغذيت المعاملة الخامسة
على نفس العليقة االعتيادية بعد أضافة مسحوق الحبة السوداء لها وبنسبة  . %1أما المعامالت السادسة والسابعة
والثامنة فقد غذيت على نفس عالئق المعامالت الثانية والثالثة والرابعة ولكن أضيف اليها مسحوق الحبة السوداء لكل
منها وبنسبة .%1
ً
جمعت عينات الدم من الوريد العضدي لالفراخ بعمر  21و  42يوما لغرض تقدير النسب المئوية لحجم خاليا الدم
المرصوصة وحساب نسبة الخاليا المتغايرة الى الخاليا اللمفية وقدر تركيز البروتين الكلي  ،والكولسترول والكلوكوز
والكلسريدات الثالثية في بالزما الدم .
نتائج البحث أشارت الى تأثير عالي المعنوية ) )P<0.01في تحسن قيم النسب المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة
ونسبة الخاليا المتغايرة الى الخاليا اللمفية من جراء الفعل التآزري لمسحوق الحبة السوداء والمستخلص الزيتي
للبروبولس في المعامالت السادسة والسابعة والثامنة وأرتفاع عالي المعنوية ( )P<0.01في مستوى تركيز البروتين
وال كولسترول وانخفاض عالي المعنوية في مستوى تركيز الكلوكوز والكلسريدات الثالثية في بالزما دم االفراخ .

EFFECT OF ADDTION OF BLACK SEED POWDER (NIGELLA
SATIVA) AND OIL EXTRACTED PROPOILS WITH THEIR
SYNERGISM ON SOME BLOOD PARAMETERS OF BROILERS.
HAIDER F.O.AL-AMYDI

MAJEED .A.FAHAD

Abstract:
The research was conducted to investigate the effect of black seeds powder and
oil extracted propoils with their synergestic effect on some blood parameters of broilers .
a total of 320 , one old chicks (Ross) were used in the experiment , those chickens were
allocated randomly in to 8 equal treatments (40 chicks in eath treatment ) and each
treatment included 2 equal replicatides.
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)Chickens in all treatment fed on the starter and finisher rations , the first treatment (T1
fed on an ordinary diet with out any addition and it was considered as a control where as
, T2 ,T3 and T4 fed on the same ordinary diet after addition of oil extracted propoils 100 ,
200 and 300 mg /kg respectively . The fifth treatment (T5) feed on the same ordinary diet
but it contained 1% black seed powder mean while T6 , T7 and T8 fed on the same diet
of T2 , T3 and T4 after addition of 1% black seed power for each one .
Blood samples were collected from birds of all treatments at 21 and 42 day to evaluate
the Packed Cell Volume (PCV) and Heterophil lymphocyte ratio (H/L) in addition to
estimate total plasma protein , cholesterol , glucose and triglycerides
Results illustrated a high significant effect (P<0.01) of PCV and H/L ratio due to the
synergistic effect of black seed powder and oil extracted propoils in T6 , T7 and T8 in
addition to high significant increase (p<0.01) of total plasma protein and cholesterol with
high significant reduction of glucose and triglycerides .
المقدمة :
اعتمدت المنتجات الطبيعية النباتية واالعشاب الطبية كمحفزات لنمو الطيور الداجنة بدالً عن المضادات الحيوية
في السنوات األخيرة أذ أن هذه المنتجات تتميز بعدم ترسب متبقياتها في لحوم ومنتجات الدواجن وعدم نشوء المقاومة
من قبل االحياء المجهرية في جسم الطائر لهذه المنتجات من جراء األستعمال المستمر لها في غذاء الطيور )Gunal
وجماعته  .)2006تعد الحبة السوداء )  (Nigella sativaمن اهم المنتجات التي تستعمل كأضافات علفية للدواجن
وذلك لما تحويه من مركبات فعالة مثل النجلون ) (Nigelloneوالثايموكوينوين ) (Thymoquinoneوالكلوتاثيون
( ) Glutathioneوجميع هذه المركبات هي مضادات اكسدة طبيعية تسهم في حماية انسجة الجسم من اضرار
االكسدة والجذور الحره والمواد الغريبة )  Nagiوجماعته  . ) 1999تتميز الحبة السوداء بتأثيرها الفعال في زيادة
اعداد خاليا الدم الحمر في فروج اللحم بسبب احتوائها على العديد من العناصر المعدنية كالحديد والنحاس فضالً على
احتواءها على تراكيز عالية من االحماض الدهنية االساسية والدهون الفسفورية المهمة لبناء الجدار الخلوي ألنسجة
الكائن الحي (العاني . )1998،
أما البروبولس ( العكبر) فهو احد المنتجات الط بيعية االخرى الذي يجمعه نحل العسل من رحيق االزهار وبراعم
االشجار ويستعمله النحل لغرض طالء السطوح الداخلية لخالياه لمنع دخول المسببات المرضية الى داخل الخاليا (
الحداد  ، )2009،يتميز البروبولس )  )propoilsبأحتواءها على العديد من المركبات الفعالة كالفالفونيدات
) (flavonoidesوالفالفونات ) (flavonesواألحماض االمينية واألحماض الدهنية والفيتامينات والعناصر النادرة
) ، )2002, Abd EL-Hady and Hagaziومن أهم الفعاليات الحيوية التي يتميز بها البروبولس هو مضاد
لألكسدة ومضاد لجميع االحياء المجهرية والطفيليات والفطريات ) . (1992 Grahamالباحث ) Haroوجماعته
 ) 2000أشار الى تحسن بعض القيم الدمية المتمثلة بحجم خاليا الدم المرصوصة والنسبة بين الخاليا المتغايرة الى
الخاليا اللمفية في افراخ اللحم التي غذيت على عالئق احتوت على مستخلص البروبولس وأعزى ذلك الى دور
البروبولس الذي يلعب دوراً هاما ً في تحسين االستفادة الهضمية للحديد وتجديد كفاءة الهيموغلوبين .
أستهدفت الدراسة الحالية دراسة التأثير التآزري لمسحوق الحبة السوداء والمستخلص الزيتي للبروبولس في غذاء
فروج اللحم في بعض الصفات الدمية المتمثلة بحجم خاليا الدم المرصوصة والنسبة بين الخاليا المتغايرة الى الخاليا
اللمفية أضافة الى الصفات الكيموحيوية للدم والتي تضمنت البروتين الكلي والكولسترول والكلوكوز والكلسريدات
الثالثية في بالزما الدم .
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المواد وطرائق العمل :
اجري البحث في حقل الطيور الداجنة ( الكلية التقنية المسيب ) خالل المدة الممتدة من  16تشرين األول
لغاية العاشر من شهر كانون األول للعام  1811م بهدف تقييم التأثير التآزري لمسحوق الحبة السوداء والمستخلص
الزيتي للبروبولس في بعض الصفات الدمية لفروج اللحم .
ً
استعمل في البحث  318فرخا ً من افراخ اللحم بعمر يوم واحد من ساللة  ، Rossوزعت االفراخ عشوائيا على ثمان
معامالت متساوية منذ اليوم االول لبدأ البحث بحيث احتوت كل معامله على  08فرخا ً ووزعت كل معامله بشكل
عشوائي أيضا ً على مكرريين متساويين بواقع  18فرخة لكل مكرر وغذيت االفراخ في المعامالت الثمان على عليقتي
البادئ والعليقة النهائية وحسب المعامالت التالية :
المعاملة االولى  :غذيت االفراخ في هذه المعاملة على عليقة اساسية بدون اضافة الحبة السوداء او مستخلص
البروبولس وعدت معاملة سيطرة .
ً
المعاملة الثانية  :غذيت االفراخ في هذه المعاملة على عليقة اساسية مضافا اليها مستخلص البروبولس الزيتي بنسبة
 100ملغم  /كغم علف .
المعاملة الثالثة  :غذيت االفراخ في هذه المعاملة على عليقة اساسية مضافا ً إليها مستخلص البروبولس الزيتي بنسبة
 200ملغم  /كغم علف .
المعاملة الرابعة  :غذيت االفراخ في هذه المعاملة على عليقة اساسية مضافا ً اليها مستخلص البروبولس الزيتي بنسبة
 300ملغم  /كغم علف .
ً
المعاملة الخامسة  :غذيت االفراخ في هذه المعاملة على عليقة اساسية مضافا اليها الحبة السوداء بنسبة . %1
المعاملة السادسة :غذيت االفراخ في هذه المعاملة على عليقة اساسية مضافا ً اليها مسحوق الحبة السوداء بنسبة %1
ومستخلص البروبولس الزيتي بنسبة  100ملغم  /كغم علف .
المعاملة السابعة  :غذيت االفراخ في هذه المعاملة على عليقة اساسية مضافا ً اليها مسحوق الحبة السوداء بنسبة%1
ومستخلص البروبولس الزيتي بنسبة  200ملغم  /كغم علف .
المعاملة الثامنة  :غذيت االفراخ في هذه المعاملة على عليقة اساسية مضافا ً اليها مسحوق الحبة السوداء بنسبة %1
ومستخلص البروبولس الزيتي بنسبة  300ملغم  /كغم علف.
ويمكن توضيح تركيب عليقتي البادئ والنهائية المستعمله في البحث في الجدول (. )1
قبل
تم الحصول على البروبولس الخام من االسواق المحلية وأعتمدت الطريقة المذ كورة من
) Ziaraوجماعته  ) 2005في تحضير المستخلص الزيتي للبروبولس  .كما تم الحصول على الحبة السوداء من
األسواق المحلية وجرشت بأستعمال طاحونة خاصة بحيث أصبحت مسحوق .
لُقحت األفراخ في جميع المعامالت ضد مرض النيوكاسل وأنفلونزا الطيور ومرض التهاب الشعب الهوائية المعدي
ومرض الكمبورو وحسب برنامج صحي خاص لهذا الغرض  .جمعت عينات الدم من الوريد العضدي لألفراخ بعمر
 21و  42يوم لغرض تقدير النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة والنسبة بين الخاليا المتغايرة الى الخاليا
اللمفية وجمعت عينات بالزما الدم لغرض الفحوصات الكيموحيوية للدم .قدرت النسب المئوية لحجم خاليا الدم
المرصوصة حسب الطريقة التي اشار اليها) (1995, Haenوحسبت النسبة بين الخاليا المتغايرة الى الخاليا
اللمفية وفقا ً لطريقة الباحثين ) . (1983 ,Shen and Pattersonتم قياس تركيز البروتين الكلي في بالزما الدم
بأستعمال عدة خاصة لهذا الغرض مجهزه من شركة  Biolaboالفرنسية
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جدول رقم ( :)1يبين التركيب الكيميائي لعلقتي البادئ والنهائية المستخدمة في التجربة:
العليقة البادئ
المادة العلفية
 11 -1يوماً
%
03
الذرة الصفراء
12
كسبة فول الصويا
1272
حنطة
13
مركز بروتيني حيواني
0
زيت نباتي
3,0
ملح طعام
1
حجر الكلس
133
المجموع
التركيب الغذائي العام المحسوب
0322
الطاقة الممثلة كيلو سعره  /كغم
11722
البروتين الخام %
103703
نسبة الطاقة الى البروتين
37.2
الكالسيوم %
3721
الفسفور الحيوي %
3720
ميثايونين  +سيستسن
1731
اليسين

العليقة النهائية
21 -11يوماً
03
13
0373
13
0
370
1,1
133
011371
13712
133732
173
3722
3723
37.3

تم حساب التركيب الكيميائي تبعا ً لتحاليل المواد في العليقة الواردة في ()1994 ,NRC
واعتمدت الطريقة المذكورة من قبل ) (1964,Wottonفي تقدير البروتين الكلي في البالزما وتم قياس تركيز
الكوليسترول في بالزما الدم اعتماداً على الطريقة المذكوره من قبل ) )1666 ،Franey and Elisaوذلك بأستعمال
عده خاصة مميزة من شركة  Biolaboالفرنسية  .أما قياس تركيز الكلوكوز فقد اعتمدت الطريقة المشار اليها من
قبل ) )1690 ،Asatoor and kingوتم قياس تركيز الكلسريدات الثالثية تبعا ً لطريقة 1969,Franey and
). )Elisaاستعمل التصميم العشوائي الكامل  )Completely Randomized) Design,CRDفي التحليل
اإلحصائـــــي للبيانات ضمن البرنامج اإلحصائي ( (2004,SASلدراسة تأثير المعامالت المختلفة في الصفات
المدروسة ،وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار Duncan) (1955,متعدد الحدود .
النتائج والمناقشة :
 -Aالفحوصات الخلوية للدم :
 -1النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة ): Packed Cell Volume (PCV
تشير النتائج الموضحة في الجدول ( ) 1الى قيم النسب المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة لألفراخ في
معامالت التجربة عند  11و 01يوما ً من عمر األفراخ  ،فعند العمر 11يوما ً كان التباين عالي المعنوية ()P<0.01
لصفة خاليا الدم المرصوصة بأختالف المعامالت المدروسة ٕاذ حققت المعاملة الثامنة  % 08.98والمعاملة السابعة
 % 36.98والمعاملة السادسة  % 36.98أعلى القيم في حين كان أدنى القيم لصفة حجم خاليا الدم المرصوصة عند
المعاملة االولى ( السيطرة ) وبلغ . % 16.98أما عند  01يوما ً من عمر األفراخ فقد بلغ معدل حجم خاليا الدم
المرصوصة أعلى مستوياته في المعاملتين الثامنة والسابعة وبواقع  01.88و  % 08.19على التوالي في حين كانت
قيمة حجم خاليا الدم المرصوصة أدنى من ذلك لدى المعامالت األخرى السيما األفراخ في المعاملة االولى
(السيطرة) وبلغ معدلها  . % 16.69إن تحسن قيم النسب المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة عند عمر  11و01
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يوما ً من عمر األفراخ في المعامالت السادسة والسابعة والثامنة يعود الى تأثير األضافات الغذائية المتمثلة
بالمستخلص الزيتي للبروبولس ومسحوق الحبة السوداء وتآزرهمإ ،اذ يتميز المستخلص الزيتي للبروبـــــولس بفعالية
مــــهمة حيث يزيد في توزيع االوكسجين ( ) enhanced oxygen deliveryالى أنسجة الجسم كأستجابة
ألزديـــــــاد أعـــــــداد خاليا الــــــــدم الحمر،ربما يعود التحسن الحاصــــــــــل في هذه الصفة الى دور البروبولس
الذي يعمل بصورة مباشرة على النسيج المكون للدم ) )Hematopoietic Tissueالموجود في نخاع العظم Bone
) )marrowومن ثم زيادة أعداد خاليا الدم المتكونة ) .) 1669،Marcucciتتفق النتائج مع ما توصل الية الباحث
) Cetinوجماعته  ) 1818الذي أفاد أن أضافة  3غم /كغم بروبولس في عليقة الدجاج البياض قد أدت الى تحسن
معنوي ( )P<0.05في صفة خاليا الدم المرصوصة ) )PCVالمتمثل بزيادة أعداد خاليــــــــــــا الدم الحمر
) (Erythrocyte countبالمقارنة مع بافي المعامالت وقد عزي ذلك الى أن البروبولس يمتلك تأثيراً ُمحفزاً في
تصنيع الخاليا من نخاع العظم  .كما أستنتج ) Haroوجماعته  )1888أن البروبولس المضاف الى عالئق فروج
اللحم ربما يساعد على الوقاية من فقر الدم وعزا ذلك الى دورالبروبولس في تحسين األستفادة الهضمية للحديد ومن
ثم تجديد كفاءة الهيموكلوبين .
الجدول ( :)1تأثير المعامالت المدروسة في الصفات الدمية المدروسة (المتوسط  ±الخطأ القياسي)7
نسبة خاليا المتغايرة الى الخاليا اللمفية ()H/L
حجم الخاليا المرصوصة) )%( (PCV
 21يوم
 11يوم
 21يوم
 11يوم
3721a
3722a
12723d
1.733e
±
±
±
±
سيطرة
3731
3732
3720
3723
3723ab
3721ab
1.733cd
01733de
بروبولس 133
±
±
±
±
ملغم/كغم
3731
3731
3733
3722
3723ab
3703bc
03733cd
01733cd
بروبولس 133
±
±
±
±
ملغم/كغم
3731
3732
3721
3723
3703b
3703c
01733 bc
00733cd
بروبولس 033
±
±
±
±
ملغم/كغم
3731
3731
3722
3721
3712b
3700bc
03733b
02733c
الحبة السوداء
±
±
±
±
()%1
3731
3731
3721
3721
3712c
3712c
03733b
02733 b
بروبولس  133ملغم/كغم
±
±
±
±
 +الحبة السوداء ()%1
3731
3731
1732
3733
3712c
3712c
23713a
0.733 ab
بروبولس  133ملغم/كغم
±
±
±
±
 +الحبة السوداء ()%1
3731
3731
3722
3722
3712c
3712c
21733a
23733a
بروبولس 033ملغم/كغم
±
±
±
±
 +الحبةالسوداء ()%1
3731
3731
37.1
3733
**
**
**
**
**
المتوسطات التي تحمل حروفا ً مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا ً فيما بينها على مستوى (7)P<0.01
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الباحث Galalوجماعته ) )2008aأشار الى التأثير األيجابي لمستخلص البروبولس في زيادة النسب المئوية لحجم
خاليا الدم المرصوصة لدى استعماله لمستخلص البروبولس بتركيز  188و 198ملغم  /كغم علف في عالئق الدجاج
البياض  .وقد يعزى التحسن في قيم النسب المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة في المعامالت السادسة والسابعة
والثامنة الى تأثير مسحوق الحبة السوداء أو تآزرهما مع المستخلص الزيتي للبروبولس .حيث تتميز الحبة السوداء
بتأثيرها الفعال في زيادة أعداد خاليا الدم الحمر نتيجة تعزيز عملية تكوين هذه الخاليا وإنتاجها )(Erythropoiesis
في فروج اللحم بسبب أحتواء الحبة ال سوداء على العديد من العناصر المعدنيــــة كالحديد والنحـــــاس وغيرها
( Galalوجماعته  ( 2008bفضالً عن أحتوائها على تراكيز عالية من االحماض الدهنية األساسية والدهون
الفسفورية المهمة لبناء الجدار الخلوي وتركيبه ألنسجة الكائن الحي ( العاني  ، )1660 ،كما تعمل الحبة السوداء
وزيتها على زيادة تركيز خضاب الدم بصورة غير مباشرة نتيجة زيادة أعداد خاليا الدم الحمــــــــــــر وبذلك فأن
الحبة السوداء تسهم في توفير األوكسجين لألنسجة وتحسين التبادل الغازي لوجود عالقة مباشرة بين أعداد خاليا الدم
الحمر وتوفير األوكسجين ألنسجة الجسم ) .( 1995 Haenالتتفق نتائج البحث بخصوص تأثير الحبة السوداء في
صفة حجم خاليا الدم المرصوصة مع ما ذكره الدراجي ( )1669الذي أشار الى أن أستعمال الحبة السوداء قد ٰ
ادى
بشكل عام الى انخفاض واضح في معدل حجم خاليا الدم المرصوصة مقارنةً بالمعامالت األخرى ألربع هجن من
فروج اللحم التجاري وهي فاوبرو وروز ولوهمان واربرايكرز اذ بلغت هذه القيمة لتلك الهجن عند عمر  6اسابيع
 10و 10و 16و % 10على التوالي .
-1نسبة الخاليا المتغايرة الى الخاليا اللمفية ):Heterophil/Lymphocyte ratio (H/L
أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن هنالك تباينا ً عالي المعنوية ( )P<0.01في صفة النسبة بين الخاليا المتغايرة الى
الخاليا اللمفية عند عمر  11و  01يوما ً من عمر األفراخ وذلك بأختالف المعامالت التجريبية (جدول  ،)1فعند 11
يوما ً من التجربة حققت المعامالت الثامنة والسابعة والسادسة أفضل قيمة لصفة النسبة بين الخاليا المتغايرة الى
الخاليا اللمفية وبلغت  8.16 ،8.16و  8.10على التوالي في حين كانت قيمة هذه الصفة مرتفعة لدى المعاملة االولى (
السيطرة ) وبلغت  . 8.06وكان أتجاه النتائج مماثالً لذلك بعد  01يوما ً من التجربة وقد بلغت قيمة النسبة بين الخاليا
المتغايرة الى الخاليا اللمفية  8.16 ، 8.16و  8.16في المعامالت الثامنة والسابعة والسادسة على التوالي بينما كانت
مساوية الى  8.01في المعاملة االولى ( السيطرة ) .أن النسبة بين الخاليا المتغايرة الى الخاليا اللمفية تعد أفضل
مقياس لصحة الطيور فقد بين الدراجي ( )1669أن قيمة ( )H/Lتعطي أنطباعا ً عن حالة الطيور ومستوى األجهاد
الذي تتعرض له الطيور ،وأن أرتفاع هذه القيمة يدل على أن الطيور ربما تكون قد تعرضت الى أجهاد شديد أدى الى
زيادة أعداد الخاليا المتغايرة وانخفاض في الخاليا اللمفية وأرتفاع هذه النسبة دليل على ٔاالستجابة لهذا اإلجهاد ألن
الخاليا المتغايرة هي عبارة عن خاليا بلعمية ( (Phagocytic Cellsتقوم بحماية الجسم ضد األحياء المجهرية
الغازية أو قد يعود ارتفاع نسبة الخاليا المتغايرة الى زيادة أفراز هرمون محرض القشرة الكظرية ( Adreno
 ) Cortico Trophic Hormone , ACTHالذي يفرز من الغدة النخامية والذي يؤدي الى خفض نسبة الخاليا
اللمفية ويرفع نسبة الخاليا المتغايرة في الطيور (كريم . )1886،أن التحسن الواضح في قيمة  H/Lفي المعامالت
السادسة والسابعة والثامنة قد يعزى الى التأثير األيجابي للمستخلص الزيتي للبروبولس الذي يحفز أنتاج الخاليا اللمفية
التي تؤدي دورا ًمهما ً في تنظيم االٔستجابة المناعية  .تتفق نتائج البحث مع ماذكره معظم الباحثين الذين أشاروا الى
البروبولس في تحسن نسبة  H/Lعن طريق زيادة أعداد الخاليا اللمفية وخفض الخاليا المتغايرة ومنهم
تأثير
الباحث ) Ziaranوجماعته  )1889الذي الحظ أن أضافة مستخلص البروبولس بنسبة  188 ، 08و  088ملغم  /كغم
علف لفروج اللحم أدى الى زيادة أعداد الخاليا اللمفية وخفض أعداد الخاليا المتغايرة .وكذلك وجد
الباحث ) Galalوجماعته  ( 1880aبأن أستعمال مستخلص البروبولس في عالئق فروج اللحم يعمل على زيادة
أعداد الخاليا اللمفية وخفض أعداد الخاليا المتغايرة وعزا ذلك إلى فعالية مستخلص البروبولس في التأثير في غدة
فابريشيا وتحفيزها على إنتاج الخاليا اللمفية .الباحث ماميثة ( )1811الحظ تحسنا ً عالي المعنوية ( )P<0.01لنسبة
الخاليا الم تغايرة الى اللمفية في أفراخ اللحم التي غذيت على عالئق إحتوت على المستخلص الزيتي للبروبولس
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بتركيز  188و 388ملغم  /كغم علف .أن تحسن قيمة ( )H/Lفي المعامالت السادسة والسابعة والثامنة التي تم فيها
أستخدام خليط من مسحوق الحبة السوداء ومستخلص البروبولس قد يعزى أيضا ً الى التأثير التآزري لمسحوق الحبة
السوداءومستخلص البروبولس ،حيث تتميز الحبة السوداء بفعاليتها البايلوجية في تحفيز الجهاز المناعي للطيور
الثايموكوينون EL-Sayed and
وذلك من خالل تنشيط انتاج الخاليا اللمفية بفعل المركبات الفعالة فيها مثل
) .)1888، Hashemتتفق نتائج البحث بخصوص تحسن صفة  H/Lمع ماأورده الباحثان EL-Kadi and
) (1986، Kandilاللذان الحظا تحسن نسبة ( ) H/Lعند أستعمال الحبة السوداء في عالئق فروج اللحم وعزوا سبب
ذلك إلى أن الحبة السوداء تمتلك تأثيراً فعاالً في زيادة أعداد الخاليا اللمفية في الطيور والتي تزداد أعدادها نتيجة
زيادة ٔاالستجابة المناعية التي تتطور بتقدم أعمار األفراخ فضالً عن إجراء عملية التلقيح التي من شأنها أن تساعد في
تطور األستجابة المناعية للطيور  .وكذلك أشارت دراسة النداوي ( )1883إلى تحسن نسبة الخاليا المتغايرة إلى
الخاليا اللمفية ( ) H/Lفي أفراخ فروج اللحم المتغذية على عليقة أساسية مضاف اليها مسحوق الحبة السوداء وعزي
ذلك الى تحسن مناعة الطيور نتيجة تناول الحبة السوداء في عالئقها مقارنة بمجموعة السيطرة.
: Bالصفات الكيموحيوية للدم :
 - 1تركيز البروتين الكلي :
تشير النتائج الموضحة في الجدول ( )3تأثير المعامالت المدروسة في مستوى تركيز البروتين الكلي في بالزماا
الادم عنااد عماار  11و 01يوماا ً والااذي كااان عااالي المعنوياة ( ) P<0.01فااي كلتااا الفتاارتين ،فعناد  11يوماا ً ماان التجربااة
حققت المعاملة الثامنة أقصى تركياز للباروتين الكلاي فاي بالزماا الادم وبلاغ  6.13غام188/مال تلتهاا المعاملاة الساابعة
بواقع  9.13غم 188/مل في حين كان مستوى البروتين الكلي أدنى من ذلك في المعامالت األخرى وبلغات أوطاأ القايم
للباروتين الكلاي فااي بالزماا الادم فااي أفاراخ المعاملااة األولاى ( السايطرة )  1.96غاام 188/مال  .أماا عنااد  01يوماا ً ماان
التجربة فقد بلغت قيم الباروتين الكلاي فاي بالزماا الادم لادى المعاامالت الثامناة والساابعة والسادساة والخامساة والرابعاة
والثالثاااة والثانيااااة واألولااااى  ، 1.61 ، 3.36 ، 3.09 ،3.61 ، 3.60 ، 9.16 ، 6.36و  1.66غااام  188 /ماااال علااااى
التوالي  .إن مستوى البروتين الكلي في بالزما الدم في األفراخ يتناسب طرديا ً مع مستوى األضاداد واألوزان الجسامية
وهو إنعكاس مباشر لمعدل األيض ومساتوى الماادة األيضاية فاي البالزماا وأن بروتيناات الادم وخاصاة ًاأللباومين يقاوم
بنقل الكاربوهيدرات واألحماض الدهنية والفيتاميناات وبعاض الهرموناات مثال هرماون الثايروكساين المهام فاي عملياة
التمثيل الغذائي (كاريم  .)1886،وباذلك فاأن تحُسان مساتوى الباروتين الكلاي فاي المعاامالت السايما التاي أحتاوت علاى
المستخلص الزيتي للبروبولس والحباة الساوداء وفاي نفاس االتجااه وجاد )1886( Hassan and Ragabأن العالئاق
المضاااف اليهااا الحبااة السااوداء كاناات عاليااة المعنويااة( )P<0.01لتأثيرهااا فااي قيمااة البااروتين الكلااي  .وجااد Omar
وجماعته () 1883أن أضافة البروبولس والحبة السوداء الى عليقاة دجااج الساساو قاد حسانت مان قيماة الباروتين الكلاي
وعزا ذلك الى تأثير الحبة السوداء في النسيج المكون للدم والذي يزيد من تخليق البروتين  .إن زيادة مساتوى الباروتين
البالزمي في المعامالت التي أحتوت على المساتخلص الزيتاي للبروباولس السايما المعاملاة السادساة والساابعة والثامناة
ربما يعزى إلى تأثيرات البروبولس األيضية وقدرته على تحفيز إنتاج البروتيناات المناعياة وذلاك الحتوائاه علاى نسابة
عالية من الفالفونيدات والبروتينات.وقد جاء ذلك متفقا ً ماع ماذكــــــــاـره ) Galalوجماعتاه()1880aوالاذي باين تاأثير
أستعمال مستخلص البروبولس بتركيز  188و  198ملغم  /كغم علف في عالئق فروج اللحم مما ادى الاى رفاع تركياز
البروتين الكلي في أفراخ اللحم وعزا ذلك األرتفاع في تركيز البروتين الكلي للبالزما الى تأثيرات البروبولس ٔااليضاية
وتحفز إنتاج البروتينات المناعية وذلك الحتوائاه علاى مساتوى عاال مان الفالفوناات والبروتيناات  .كماا إن للبروباولس
تأثيرات بنائية ( ) anabolicبسبب ارتفاع محتواه من العناصر المنشطة مثل الفيتامينات والمعادن النادرة واألحمااض
االمينيـة األساسي ة واألحماض الدهنية غير المشبعة التي ساهمت فاي تحساين الحالاة الصاحية .أماا تاأثير الحباة الساوداء
في مستوى تركيز البروتين في بالزما الدم لألفراخ في المعامالت السادسة والسابعة والثامنة فقد جااء ذلاك ممااثالً لماا
ذكاره البااحثون ) EL- Ghammry et al., (2002) ; AL-Beitawe and EL-Ghousein,(2008الاذين
الحظوا زيادة في البروتين البالزمي الكلي في عالئق افراخ فاروج اللحام المضااف الاى عليقتهاا  % 1.9مان مساحوق
بذور الحبة السوداء  ،وفي نفس السياق فقد ذكر ) Nassar,(1997الاذي باين أن الباروتين البالزماي الكلاي واأللباومين
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والكلوبيولين كان عالي المعنوية عندما تغذى الدجاج على عليقة أحتوت على  %1و %3من باذور الحباة الساوداء فاي
المناخ الحار ،بينما التتفق النتائج مع ما ماذكره) Hassan ,(1996الذي أوضح أن أفراخ فروج اللحام المتغذياة علاى
عليقة تحتوي على  % 8.1من مسحوق الحبة السوداء كان قد أدى الى انخفاض معنوي فاي تركياز الباروتين البالزماي
الكلي وانخفااض معناوي فاي تركياز األلباومين البالزماي وعازا ذلاك إلاى ماادة النجلاون ) (Nigelloneالموجاودة فاي
الحباة الساوداء التاي تقلال مان محتاوى الباروتين وذلاك ألن هااذه الماادة لهاا تاأثيرات مثبطاة للغادة الدرقياة التاي تخفااض
البروتين البالزمي.
الجدول ( :)0تأثير المعامالت المدروسة في الصفات الكيموحيوية للدم (المتوسط  ±الخطأ القياسي)7
تركيز الكوليسترول
تركيز الكلوكوز
تركيز البروتين
(ملغم133/مل)
(ملغم133/مل)
(غم 133/مل)
 21يوماً
 11يوماً
 21يوماً
 21يوماً  11يوماً
 11يوماً
123733e 1.1733a 1.1733a 1722d
173. e
سيطرة
±
±
±
±
±
1722
07.1
1731
3710
3710
de
ab
بروبولس 133
121733bc
1721d 0732 de
122733
122713
ملغم/كغم
±
±
±
±
±
.731
3711
3702
3721
1721
121733d 12.733b 121733bc 070.c
0732 cd
بروبولس 133
±
±
±
±
±
ملغم/كغم
3721
171.
1720
373.
3732
120733d 12.733b 122733c 0723c
0732cd
بروبولس 033
±
±
±
±
±
ملغم/كغم
1701
3722
1733
3710
3713
121733d 120733 cd 122733c 0721c
072.cd
الحبة السوداء
±
±
±
±
±
()%1
1701
1702
0711
3711
3713
122733c 13.733 de 122733d 0722c
2712c
بروبولس 133
±
±
±
±
±
ملغم/كغم  +الحبة
1721
37.1
1701
3710
3732
السوداء ()%1
12.733b
بروبولس 133
131733ef 131733e 371.b
3710b
±
ملغم/كغم  +الحبة
±
±
±
±
37.2
السوداء ()%1
1722
172.
3701
3721

121733d
±
1732

23733ab
3721 ±

22733a
±
1732

121733c
±
1721
123733c
±
1722
122733c
±
1721
1.1733b
±
171.

23733ab
±
1711
32733bc
±
1722
31733c
±
171.
23733d
±
2702

21733ab
±
3721
32733b
±
1721
22733c
±
17.3
23733d
±
3721

1.2733a
±
3721

02733e
±
1721

00733e
±
1721

122733f
±
1720

121733f
±
172.

1..733a
±
0722

1..733a
±
171.

02733e
±
3721

00723e
±
172.

**

**

**

**

بروبولس 033
ملغم/كغم  +الحبة
السوداء ()%1
**

2710a
±
3712

2702a
±
3712

**

**

تركيز الكلسريدات الثالثية
(ملغم133/مل)
 21يوماً
 11يوماً
23733a
23733a 123723e
±
±
±
1733
1721
1711

**

المتوسطات التي تحمل حروفاً مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف فيما بينها على مستوى (.)P<0.01
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 -1تركيز الكوليسترول البالزمي :
يتضااح ماان الجاادول ( )3أن التباااين فااي تركيااز الكولسااترول بالبالزمااا كااان عااالي المعنويااة ( )P<0.01بااأختالف
المعاامالت المدروساة عناد 11و  01يومااا ً مان التجرباة ٕ ،اذ تبااين أقصاى تركياز للكوليسااترول كاان للمعاامالت الثامنااة
والسابعة والسادسة وبلغ  106.9 ، 166و  100ملغم 188/مل علاى التاوالي عناد  11يوماا ً مان التجرباة فاي حاين كاان
تركيز الكولسترول أقل من ذلك في المعامالت األولى والثانياة والثالثاة والرابعاة والخامساة وبلاغ ، 161، 160 ، 169
 163.98و 161.9ملغم 188/مل على التوالي  .أما عند  01يوماا ً مان التجرباة فقاد بلاغ تركياز الكوليساترول بالبالزماا
أعلى مستوياته في المعامالت الثامنة والسابعة والسادسة  166 ،166و  161ملغم 188/مل على التوالي في حاين بلاغ
أدنااى تركيااز للكولسااترول بعااد  01يوم اا ً ماان التجربااة لاادى المعاملااة األولااى ( 169.69ملغاام 188 /ماال)  .إن ارتفاااع
مستوى الكوليسترول في المعاملة الثامناة والساابعة والسادساة عناد  11و  01يوماا ً مان عمار األفاراخ ربماا يعازى الاى
تااأثير البروبااولس والحبااة السااوداء فااي زيااادة األوزان الجساامية لألفااراخ وترساايب الاادهون فااي التجويااف البطنااي الااذي
يرتبط بالطاقة العالية في العالئق وذلك بأحتواء البروبولس على كمية البأس منها مان الزيات الثابات والزياوت الطياارة
وأالحماااض الدهنيااة المشاابعة واألحماااض الدهنيااة الغياار المشاابعة والتااي تعماال علااى رفااع نساابة الكوليسااترول فااي الاادم
( Ahmetوجماعتااه  ) 1811إن أرتفاااع مسااتوى الكوليسااترول فااي المعااامالت المحتويااة علااى البروبااولس اليتفااق مااع
الحظه الباحـث (  Ozanوجماعته  )1886الذي أفاد أن للبروباولس تاأثيرات عالجياة فاي خفاض تركياز الكوليساترول
في بالزما الدم والذي قد يعود الى التغيرات ٔااليضاية التاي تحادي فاي الكباد .التتفاق نتاائج البحاث ماع ماوجاده الباحاث
(ماميثة  )1811الذي أشار الى عدم تأثر مستوى الكولسترول في بالزما الدم ألفراخ اللحم التاي غاذيت علاى مساتويات
مختلفااة ماان مسااتخلص البروبااولس وقااد أكاادالباحث ) Maniوجماعتااه  )1886الااـذي أشااـار الااى عاادم تااأثر تركيااز
الكوليسترول البالزمي في الفئران المعاملة بالبروبولس بتركياز  1و 3و 6ملغم/كغام ولفتارات تغذياة مختلفاة بلغات 38
و 68و 198يوما ً .أما تأثير مسحوق الحبة السوداء في زيادة تركيز مستوى الكوليساترول فاي بالزماا الادم لألفاراخ فاي
المعااامالت السادسااة والسااابعة فقااد جاااء مماااثالً لمااا ذكااره الخفاااجي والجريااان ( )1886اللااذان وجاادا أرتفاااع تركيااز
الكوليسترول عند أضافة مسحوق بذور الحبة السوداء بتركيز  8.39و  % 8.68الى عليقة فروج اللحام سااللة لوهماان
المعرضة لادرجات حارارة مرتفعاة  ،بينماا ال تتفاق النتاائج ماع ) Cindy,(2001الاذي ذكار أن الحباة الساوداء تحتاوي
علااى المركبااات الفعالااة مثاال الثااايموكويونين والنجلااون والتااي تعماال كمضااادات أكساادة طبيعيااة تااؤثر فااي نشاااطات
األنزيمات المسؤولة عن تصنيع الكوليسترول وذلاك ألن الكوليساترول يصانع فاي الكباد وبعاد ذلاك ينتقال عبار الادم ماع
البروتينات الدهنية الى أعضاء الجسم المختلفة  .كما أوضاح ( Sadiqueوجماعتاه  )1606أن الحباة الساوداء تحتاوي
على اللكنين الذي يؤدي دوراً مهما ً في خفض مستوى الدهون في بالزما الدم  ،فضالً عن دور فيتامين  Eالموجاود فاي
الحبة السوداء في تقليل نسبة الكولستيرول في الدم إذ وجد أن كل  188غم مان الحباة الساوداء تحتاوي علاى  198ملغام
فيتامين .Eوبيـــــن ) (1996 Qureshi and Nor,أن المركبات الفعالة الموجودة في الحباة الساوداء لهاا تاأثير مثابط
لألنزيم  B-Hydeoxymethylglutaryl-Co-A Redactaseالمهام فاي تصانيع الكوليساترول  .قاد يعازى إنخفااض
الكوليسترول إلى إحتواء الحبة الساوداء علاى األحمااض الدهنياة المشابعة والتاي تزياد مان إفاراز اماالح الصافراء التاي
تحفز تخليق الكولسترول في الكباد وهاذا يتفاق ماع ) EL-Ghammryوجماعتاه  )1881الاذي أفااد أن إضاافة الحباة
السوداء إلى عالئق أفراخ اللحم بتركيز  %8.9يخفض من تركيز الكولسترول في بالزما الدم ،و يتفق ذلك أيضا ً ماع
)Abou-Eglaوجماعته  )1881الذي أفاد أن إضافة الحبة السوداء إلاى عالئاق تربياة السامان بنسابة  %9يخفاض مان
تركياااز الكولساااترول .ولقاااد الحاااظ الباحثاااان حسااان وعباااد ( )1811أنخفاضاااا ً معنوياااأ ( )P<0.05فاااي تركياااز
ال كوليسترول في مجموعة األفراخ المعاملة بالحبة السوداء وعزي هذا األنخفاض في تركيز الكوليساترول الاى احتاواء
الحبة السوداء على مادة اللكنين والصابونين الخافضة للكوليساترول والادهن  .وجاد الباحاث  (2011)Jangأن اضاافة
بذور الحبة السوداء بنسبة  1.9, 1 , 8.69و  % 1الى العلف المقدم ألفراخ فروج اللحام قاد خفضات وبصاورة معنوياة
( ) P<0.05من تركيز الكوليسترول البالزمي وعزا ذلك إلى احتواء الحبة السوداء على مستويات عالية مان األليااف
والتي يمكنها أن تحفز إفرازأمالح الصفراء والتي تؤدي دوراً في تقليل مساتوى الكوليساترول فاي الادم  .الحاظ AL-
))1880 Beitawe and EL-Ghouseinانخفاضا ً في نسبة الكوليسترول عند تغذية دجاج اللحام علاى عليقاة أحتاوت
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على  % 3من مسحوق الحبة الساوداء وعازا سابب ذلاك الاى إحتاواء الحباة الساوداء علاى محتاوى عاال مان االحمااض
الدهنية المشبعة التي ربما تحفز على طرح الكولسترول الى األمعاء ليتم أكسدة الكولسترول بوساطة أمالح الصفراء .
-0تركيز الكلوكوز البالزمي :
يتبين من الجدول ( ) 3تاأثير المعاامالت المدروساة فاي تركياز الكلوكاوز البالزماي عناد عمار  11و 01يوماا ً مان عمار
األفراخ فقد كان تاأثير المعاملاة عاالي المعنوياة ( ) P<0.01فاي كاال العمارين  ،فعناد  11يوماا ً مان التجرباة بلاغ أعلاى
تركيز للكلوكوز في بالزما الدم في المعاملة األولى (السيطرة) والثانية وبلغ  161.98و 100.19ملغم 188/مال علاى
التوالي بينما كانت أدنى القيم لتركيز الكلوكوز بالبالزما لدى أفراخ المعاملة الثامنة والمعاملة السابعة وبواقاع 100.9
و  191.9ملغم  188/مل  .أما عند  01يوما ً من التجربة فكاان أتجااه النتاائج ممااثالً لام تام مالحظتاه عناد  11يوماا ً مان
التجربة فقد سجل أعلى تركيز للكلوكوز عند المعاملة األولى (السيطرة) وبلغ  161.9في حاين كاان أدناى مان ذلاك فاي
المعامالت المختلفاة السايما المعااملتين الثامناة (101.9ملغام 188/مال) والساابعة (191ملغام 188/مال)  .أن أنخفااض
تركيز الكلوكوز في بالزما الدم في المعامالت السابعة والثامنة قد يعزى الاى الماواد الفعالاه فاي مساتخلص البروباولس
التي لها تأثيرات على أيض الكلوكوز ومن ثام تنظايم مساتواه فاي الادم  ،إذ تتمياز المركباات الفالفونياة فاي البروباولس
بتأثيرهااا المحفااز لتحاارر االنسااولين والااذي باادوره يحفااز نقاال الكلوكااوز الااى الخاليااا الكبديااة وتحولااه فااي الكـــــااـبد الااى
البايروفياات ( ) Pyruvateوالمساااعد األنزيمااي ) (Acetyl Co-Aوالااذي يسااتهلك كمااادة أساااس ( (Substrateفااي
تخليق األحماض الدهنية ويعنـــــــي ذلك ترســـــــيب الــــــدهــــــــون(  .)1881 Decastroوقد جـاء ذلاك متفقاا ً ماـع
ما ذكـره ( Fulianوجماعته  )1889الذي أشار الى انخفاض مستوى الكلوكوز في دم الفئاران وعازا ذلاك الاى تاأثير
المركبات الكيميائية الفعالة في البروبولس والتي قد تؤدي دوراً مهما ً في أيض الكلوكوز .إن النتائج تتفاق ماع ماتوصال
إليااه ) Abo-Salemوجماعتااه  )1886الااذي بااين أن أعطاااء المسااتخلص الكحااولي للبروبااولس بشااكل فمااوي للجاارذان
المصااابة بااداء السااكري بجاارع قاادرها  188 ،188و 388ملغم/كغاام ماان وزن الجساام أدى إلااى تنظاايم األتاازان الباادني
) (Homeostasisممااا أدى إلااى خفااض الكلوكااوز مقارنااة بالمعااامالت المصااابة وغياار المعالجااة  .تتفااق النتااائج مااع
ماتوصل اليه الباحث Ahmetوجماعته(  )1811الاذي أوضاح أن إضاافة البروباولس ماع الزنجبيال الاى عليقاة فاروج
اللحم أدى ذلك الى إنخفاض في تركيز الكلوكوز البالزمي  .التتفاق النتاائج الحالياة ماع ماأوره الباحاث ماميثاة ()1811
الذي لم يجد تأثيراً معنويا ً واضحا ً للبروبولس في تركيز الكلوكوز البالزمي عناد إساتعمال البروباولس بتركياز (، 188
 188و 388ملغاام /كغاام ) علااى الاارغم ماان الفااروق الحسااابية التااي لوحظاات فااي زيااادة تركيااز الكلوكااوز بزيااادة تركيااز
البروبااولس الحااظ فروق اا ً حسااابية اذ أزداد تركيااز الكلوك اوز بزيااادة تركيااز البروبااولس  .والتتفااق النتااائج ايض اا ً مااع
مالحظة السلطاني ( )1811الذي بين أن إضافة البروباولس بنسابة  188ملغام  /كغام الاى عليقاة فاروج اللحام المخمجاة
بطفيلي  Eimeria tenellaحصل زيادة في مستوى الكلوكوز البالزمي بالمقارنة ماع المجموعاة المصاابة باالطفيلي
و غير المعاملة بالبروبولس التاي أنخفاض فيهاا الكلوكاوز .وقاد يعازى أنخفااض الكلوكاوز فاي بالزماا الادم لألفاراخ فاي
المعاامالت الساابعة والثامنااة الاى الفعال التاآزري لمساحوق الحباة السااوداء وقاد يعاود ذلااك الاى احتاواء هااذه الحباة علااى
الثايموكوينون وهي المادة الفعالة الرئيسة في بذور الحباة الساوداء والتاي تاؤدي دورا مهماا ً فاي خفاض مساتوى تركياز
الكلوكوز البالزمي (النداوي  .)1883،تتفق نتائج البحث مع ما اوضاحه النجاار (  )1666بخصاوص تاأثير المركباات
الفعالة في مسحوق الحبة السوداء مثل الثايموكوينون والهايدروثايموكوينون في خفض سكر الدم فاي أفاراخ اللحام التاي
غذيت على عالئق أحتوت على نسب مختلفة من مسحوق الحبة السوداء .
 -2تركيز الكلسريدات الثالثية :
يالحظ من الجدول ( )3تأثير المعامالت المدروسة في تركياز الكلساريدات الثالثياة بالبالزماا عناد  11و  01يوماا ً مان
التجربة ٕاذ كان تأثير الكلسيريدات الثالثية عالي المعنوية ( )P<0.01مع أختالف المعامالت المدروسة ،فعناد  11يوماا ً
من التجربة تبين أن تركيز الكلسريدات الثالثية بالبالزما كان منخفضا ً في المعاملاة الثامناة والساابعة فاي األفاراخ وبلاغ
 30و  30ملغم  188 /مل على التوالي فاي حاين كانات القايم أعلاى مان ذلاك لادى المعاامالت األخارى ألسايما المعاملاة
األولى ( السيطرة ) والتي بلاغ فيهاا تركياز الكلساريدات الثالثياة بالبالزماا  69ملغام 188 /مال  .أماا عناد  01يوماا ً مان
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التجربة فقد أستمر التميز لصالح المعاملتين الثامنة والساابعة بمساتوى الكلساريدات الثالثياة ٕاذ بلاغ  33.69و 33ملغام /
 188مل على التوالي في حين كان أقصى مساتوى الكلسايريدات الثالثياة فاي البالزماا للمعااملتين األولاى والثانياة وبلاغ
 69.9و 60ملغم  188 /مل على التوالي .إن إنخفااض تركياز الكلسايريدات الثالثياة ربماا يعازى الاى تاأثير الفالفوناات
والتي تعد أحد المركبات الفعالة في مستخلص البروباولس فاي تنظايم ميكانيكياة الادورة الدموياة واساتغالل الكلساريدات
وقد جاء ذلك متفقا ً مع ما وجده الباحثون و ) Ahmetوجماعتاه  Seven; 1811وجماعتاه
الثالثية لتحرير الطاقة
ُ
 )1818الااذين أوضااحوا أن أعطاااء البروبااولس الااى عليقااة أفااراخ اللحاام المعرضااه لفعاال األجهاااد التأكساادي قااد خفااض
وبصااورة معنويااة ( )P<0.05ماان مسااتوى الكلسااريدات الثالثيااة وعاازوا ذلااك الااى التااأثير األيجااابي للفالفونااات فااي
البروبااولس فااي المساااعدة ألسااتغالل الكلسااريدات الثالثيااة لتحرياار الطاقااة لغاارض مواجهااة التااأثير الضااار لألجهاااد
التأكسدي .أو قد يعازى أنخفااض مساتوى الكلساريدات الثالثياة الاى المركباات الفعالاة فاي الحباة الساوداء مثال الثاايمول
والكارفااااكرول والتاااي تاااؤدي دوراً مهماااا ًفاااي خفاااض تركياااز الكلساااريدات الثالثياااة فاااي بالزماااا الااادم لألفاااراخ(
Omarوجماعتااه  .)1883تتفااق النتااائج مااع الباحااث ) Mandourوجماعتااه )1660الااذي الحااظ أنخفاض اا ً فااي تركيااز
الكلسريدات الثالثية عند تغذية افراخ اللحم على عليقة فيهاا مساتوى مانخفض مان الحباة الساوداء ولفتارة قصايرة وعازا
ذلك الى ان الحبة السوداء لها تأثير غير سام فاي الكباد والكلاى التاي تكاون متوافقاة بوسااطة تحسان الفعالياة األنزيمياة
التي تخفض من تركيز الكلسريدات الثالثية  .وجد الباحث  (2012) Mansoub and Myandoabانخفاضاا ً معنوياا ً
( )P<0.05فااي تركيااز الكلسااريدات الثالثيااة لمجاااميع ماان طااائر الساامان المتغذيااة علااى عليقااة مضاااف اليهااا  %1ماان
مخلوط الحبة السوداء والبرسيم وأعزى االنخفاض الحاصال الاى أحتاواء كال منهماا علاى ماواد فعالاةمثل الكارفااكرول
) )Carvacrolو الثااايمول ( )Thymolالتااي لهااا تااأثير أيجااابي فاايخفض تركيااز الكلسااريدات فااي الاادم  ،بينمااا التتفااق
النتااائج مااع مااا أشااار اليااه الباحثااان ) (2008 AL-Beitawe and EL-Ghouseinالااى زيااادة تركيااز الكلسااريدات
الثالثية في بالزما الدم ألفراخ اللحم التي غذيت على عالئق أحتوت على  % 1.9من مسحوق الحبة السوداء .
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