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 الملخص

هدفت الدراسة للسيطرة على مستويات الكوليسترول والدهون الثالثيةة و الاليووررويياةات  وايميتةات                  

الكود لفئران التجارب التصارة راريفاع مستوى الدهن  ويضتات الدراسة اسةتمتال الكتلةة الويويةة رةثالت مسةتويات 

ايضةا  مضةاا الةى مةاش الوةرب ودةد وأةد ان اشةافة راشةح مضافة الى المليقة والراشح الفطري رةثالت مسةتويات 

الفطر التواري الى ماش الورب و اشافة الكتلة الويوية الةى المليقةة اليايةة رالةدهن الت الةى سفةى مسةتوى السةكر 

والتقليةة   مةةن الميةةالة الولييةةة الائاايةةة لفئةةران التجةةارب ورفرودةةات مماويةةة مقاريةةة مةةب مماملةةة السةةيطرة التوأوةةة 

ة غير التمالجة, كتا وأد ان اشافة الكتلة الويوية الى المليقةة وراشةح الفطةر الةى مةاش الوةرب سفضةت مةن التصار

وروةك  مماةوي مقاريةة رتسةتويايئا فةع التماملةة اليايةة  GPTو   GOTمستويات سكر الكلوكول و ايميتةات الكوةد

و  VLDLو   LDLالةةدهون السةةيئة , وكتةةا دللةةت مةةن مسةةتويات الةةدهون الثالثيةةة و رالةةدهنا السةةيطرة التوأوةةة  

و  WBC. وحافظةت علةى ادعةدال الكليةة ل اليةا الةدض الويضةاش HDLالكولستيرول ورفمت من ديم الةدهون الجيةدة 

    شتن الودول الطويمية .  PCVوحجم مضيوط ال اليا ا Hbعلى يركيم الئيتوغلورين 

 ح الفطركلمات مفتاحية :الفطرالمحاري, السكري, الكتلة الحيوية, راش

 *البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول 

 

THE EFFECT OF FEEDING BY OYSTER MUSHROOM 

(Pleurotus ostreatus) ON BLOOD SUGAR , CHOLESTROL,AND 

LIPID LEVELS AND FUNCTIONS OF LIVER IN ALBINO 

MICE  
 

Hussein A. Khalaf        Prof. Dr Majeed M. Dewan        Asst. Prof. Dr Riyadh S. 

Ali 

                The objective of this study was to control the cholesterol, triglycerides , 

lipoproteins and liver enzymes levels for infected albino mice with high fat level. 

Biomass in three levels added to the diet and the filtrate ( Secondary metabolites )  of 

fungal also added to the drinking water in three levels were used in this study. The 

addition of fungal biomass  to the diet and fungal filtrate to the drinking water reduced 

the levels of glucose and the final weight gain of the experimental mice compared to 

the infected untreated ( positive control). The addition of fungal biomass  to the diet 

and fungal filtrate to the drinking water reduced the levels of glucose ,liver enzymes, 

GOT and GPT compared to their levels in the ( positive control). Both treatments also 

reduced the levels of triglycerides, LDL, VLDL and cholesterol, but at the same time 

resulted in higher  HDL values. Moreover, these two treatments maintained the total 

numbers of white blood cells, hemoglobin and the volume of packed cells (PCV) 

within normal limits.                                                                                                                                                                                          
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 المقدمة    

لقةد يطةةور علةةم التيليةةة الووةةرية يطةةورا كويةةرا            

إذ ان  األمور الجديدة التسةتودثة فةع التيليةة وسريما 

، هةةع لراسةةة يةةعثير رمةةى التةةوال التوأةةولة روةةك  

طويمةةع فةةع اليةةلاش لتةةا لئةةا مةةن فوااةةد فسةةلجي  يوةةد او 

ي فةةةى مةةةن م ةةةاطر ادرةةةارة رةةةاألمرا  التمماةةةة 

والتتتثلةة راريفةةاع سةةكر الةدض والكولسةةترول وهواشةةة 

ى المظةةةاض و السةةةرطان ، وهةةةلا ادغليةةةة اطلةةة  علةةة

او  (Dietetics food)يستيتئا راألغليةة المالأيةة   

   5ا  (Functional Foods)ادغليةةةة الوييفيةةةة 

  ان رمةةى ادغليةةة والتةةع يتثةة  3  و ا7ودةةد اشةةارا

حاأةةةة د رةةةد مائةةةا ألمةةةدال أسةةةم اديسةةةان رالماارةةةر 

الاللمةةةة للاتةةةو والواةةةاش ويمةةةويى ال اليةةةا وايسةةةجة 

لفوااةةةدها  واعضةةةاش الجسةةةم ويوريةةةر الطادةةةة وكةةةلل 

الصوية مث  يقوية التااعةة ويوسةين عتليةات الئضةم 

والوداية من األمرا  وممالجتئا. كتا يمتور الةدهون 

من مسووات الستاة التع ارةوح سطرهةا متااميةا لةي  

فةةع الةةدول اليرريةةة فوسةةا رةة  فةةع اغلةةا لول المةةالم 

والتةةع د يتكةةن السةةيطرة عليئةةا اد مةةن سةةالل الةةاظم 

السةةةمرات الوراريةةةة التةةةع لئةةةا اليلاايةةةة التا فضةةةة 

  .4مرلول ايجارع على روة  التستئل  ا

ان ياتية الفطر التوروض مةن التوةاريب الواعةدة        

اذ يتم ادستفالة ماة  فةع إيتةاذ غةلاش أيةد ل يسةان ذو 

لجا   الماادة األيواع  . يتتال1ديتة غلااية مريفمة ا

 سةاطاو علةى الاتةو فةع عاليةة رقارلية الفطر التواري

 (م تلفةة ريئٌيةة رظةروا واإليتةاذ م تلفةة لرعيةة

.كلل  ل  اثر متتيةم فةع ي فةيى الكولسةترول فةع )1

مصةةة  الةةةدض , فضةةةال  علةةةى اثةةةرا الواشةةةح كتضةةةال 

. ) 2لألوراض السرطايية وفع يوفيم التااعة ال لويةة ا

 غاةةع لكويةة  الماليةةة اليلاايةةة رقيٌتتةة  فئةةو يافةةرل

 مةن الةولن  20 - 40 %  يٌوةك  الةلي رةالورويينٌ 

 الفطةر يٌوت  الواشر الودت  .وفع( 8 الجاا للفطر

 األريىٌ  الفطر المراعع رمد الثاييةٌ  التريوة التواري

Agaricus bisporus اإليتةاذ مةن  25 %وراسةوة 

  )  9  (اليلااية الفطريات من المالتع

ان هةةةلا الفطةةةر مةةةن الفطريةةةات الرميةةةة ادأواريةةةة  

التيلية ويمد هةلا الفطةر احةد الفطريةات اللوتيةة التةع 

المااةةدة لريوةةة  Pleurotaceaeيوشةةب شةةتن عاالةةة 

Agaricales  التارمةةةة لصةةةار الفطريةةةات الواليديةةةة

Basidiomycetes  مةةةن دسةةةم الفطريةةةات الوقيقيةةةة

Eumycota        المااةةةةةةةةةةةةدة لتتلكةةةةةةةةةةةةة الفطريةةةةةةةةةةةةات      

Mycetae  51ا   

 وطرائق العمل المواد 

يم الوصول على عملة يقيةة مةن الفطةر التوةاري  -5

   مةةةةةةةةةةةةةةةنPleurotus ostreatusا

ا.ل. مجيةةد متمةةا ليةةوان , م توةةر الفطريةةات فةةع 

كلية المراعة ، أاممةة الكوفةة   -دسم وداية الاوات 

 Potatoويةم اكثةار المملةة علةى الوسةذ اليةلااع 

Sucrose Agar  اP.S.A   

األوسةةةاط اليلاايةةةة التسةةةتمتلة فةةةع ياتيةةةة وحفةةة   2-

 الفطةر التوةاري هةع  وسةذ الوطاطةا سةكرول  كةار 

(P.S.A.)  غةم مةن لريةات  200حضر الوسةذ رعسةل

الوطاطةةا التقطمةةة إلةةى دطةةب رةةييرة وغليةةت رالتةةاش 

لديقةةةة فةةةع  30 -20مةةة  لتةةةدة  500التقطةةةر روجةةةم 

 لورق لأةةةاأع ورمةةةد ايتئةةةاش مةةةدة اليليةةةان رشةةةوت

الوطاطا فع لورق لأاأع رقطمة من القتاش الوةاش 

غم من اآلكار فةع  17غم من السكرول و  20, اذيا 

مةة  اسةةرى مةةن التةةاش التقطةةر ثةةم اشةةير إليئةةا  500

راشةةح الوطاطةةا واكتةة  الوجةةم إلةةى لتةةر. ولع الوسةةذ 

فع لوارق لأاأية حسا اسةتمتالئا وسةدت فوهايئةا 

أةةةة رسةةةدالات دطايةةةة وعقتةةةت رجئةةةال الت رةةةدة ردر

 20لتةةةةدة  ²راويةةةةد إي  15ض وشةةةةيذ º 121حةةةةرارة 

لديقة ورمد ايتئاش مدة التمقيم يركت الدوارق لتورل ثةم 

وشمت فع الثالأة لوةين ادسةتمتال، حيةس اسةتمت  

هلا الوسذ لتاتية الفطر وإكثةارا . امةا وسةذ الوطاطةا 

 Potato Sucrose Brothسةةةةكرول السةةةةاا  

ا رةةدون   فقةةد حضةةر الوسةةذ رالطريقةةة اعةةال.P.S.Bا

لتةةر, اسةةتمت  هةةلا  2إشةةافة  كةةار وفةةع لوارق سةةمة 

الوسذ لتاتية الفطر والوصول على كتلتة  الويويةة و 

 رواشو  .. 

حيوايةةا  مةةن ذكةةور  40اسةةتمت  فةةع هةةلا الدراسةةة   -3

ريضاش اللةون  Albinoمن يوع  BALB/ Cالفئران 

، يةةم الوصةةول عليئةةا مةةن التركةةم الةةوطاع للووةةوت 

والردارةةةةة الدواايةةةةة   ريةةةةدال . وكةةةةان عتةةةةر الفئةةةةران 

 27اسةاريب ورةولن  8التست دمة فع التجررة  حوالع 

غةةم ويةةم لراسةةة يةةعثير الكتلةةة الويويةةة والراشةةح 2  ±

  Pleurotus ostreatusالفطةةر للفطةةر التوةةاري ا
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و  ات الةةدهون الثالثيةةةعلةةى مسةةتوى السةةكر ومسةةتوي

الكولسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيرول 

  وعةةةةدل  HDL,LDL,VLDLوالاليووررويياةةةةاتا

و يركيةةم  ( WBC )كريةةات الةةدض الويضةةاش الكلةةع

  وحجةةةةم مضةةةةيوط ال اليةةةةا Hb الئيتوغلةةةةورينا 

. GPT و GOT  ويركيةةم ايميتةةات الكوةةد PCVا

وشةةمت الويوايةةات فةةع يةةروا مسةةيطر عليئةةا مةةن 

ع يتةراو  روةدول  ياحية التئوية ولرأات الورارة التة

سةةةاعة يةةةالض  12ض ، امةةةا ادشةةةاشة فكايةةةت 2±° 25

ساعة شوش. ولعت حيوايات التجررة عوةواايا   12و

فئةران لكة  مجتوعةة   5على ثتايية مجاميب ، وروادب 

وشةةةمت فةةةع ادفةةةاا يرريةةةة سارةةةة. غةةةليت أتيةةةب 

التمةةةةةامالت علةةةةةى عليقةةةةةة دياسةةةةةي  موشةةةةةوة فةةةةةع 

ييةليتئا كةاآليع   مدة سومة اياض ثم رمدها يم 1الجدولا

: 

 

مجتوعة السيطرة السةالوة اغيةر المجموعة االولى : 

مصارة راريفاع مسةتوى الةدهن   غةليت علةى المليقةة 

  مةةن لون اشةةافة 1القياسةةية موشةةوة فةةع الجةة دول ا

يومةةا  رمةةد مةةدة  28الكوليسةةترول والةةدهن الوةةر مةةدة 

 التكير 

 

مجتوعةةةة السةةةيطرة التوأوةةةة المجموعةةةة اليانيةةةة : 

راريفاع مستوى الةدهن  غةليت علةى المليقةة امصارة 

يومةا  رمةد  28  مةدة 1القياسية موشوة فع الجة دول ا

 .مدة التكير

 

غةليت علةى المليقةة القياسةية   ثالث مجاميع مصابة : 

يومةةا  رمةةد مةةدة التكيةةر مضةةاا اليئةةا الكتلةةة  28مةةدة 

%  30و  20و  10الويويةةة للفطةةر التوةةاري راسةةوة 

 يية و الثالثة.للتجتوعة األولى والثا

 

غةليت علةى المليقةة القياسةية ثالث مجةاميع مصةابة : 

مةةب اشةةافة راشةةح الفطةةر التوةةاري الةةى مةةاش الوةةرب 

% للتجتوعة األولةى والثاييةة  30و  20و  10راسوة 

يومةةةةةةا رمةةةةةةد مةةةةةةدة التكيةةةةةةر. 28و الثالثةةةةةةة لتةةةةةةدة 
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( مكونات ونسب العليقة القياسية المسةتعملة فةي تغذيةة الفئةران المصةابة بارتفةاى مسةتو) الةدهن)   / 1جدول )

100)   

 Table (1) Components and percentages of the standard diet used in feeding mice 

infected with high level of fat (g / 100 g) 

 التمامالت

 غم  511التكوياتا غم   

ليت  كالين

 اللرة

الياا  سكرول

سليلول

 ية

سليذ 

 الفيتامياات

سليذ 

 التمالن

يوع  كولين

 اللرة

كولسترول 

 يقع

لهن 

 حر

 0 0 60.5 0 3.5 1 5 10 10 10 السيطرة السالوة

 6.5 2 60.5 0 3.5 1 5 10 10 10 السيطرة التوأوة

  
ر 
ط
لف
ن ا
 م
غم

قة
علي
م 
كي

 

100 10 10 10 5 1 3.5 0 60.5 2 6.5 

200 10 10 10 5 1 3.5 0 60.5 2 6.5 

300 10 10 10 5 1 3.5 0 60.5 2 6.5 

ح 
ش
را
  
م

ر 
 لت
  
ر
ط
لف
ا

اش
م

 

100 10 10 10 5 1 3.5 0 60.5 2 6.5 

200 10 10 10 5 1 3.5 0 60.5 2 6.5 

300 10 10 10 5 1 3.5 0 60.5 2 6.5 

 

 جمع العينات                                            

فةةةةع يئايةةةةة التجررةةةةة مامةةةةت الفئةةةةران مةةةةن 

سةةةاعات  ثةةةم  8لتةةةدة يقةةةارب   (Fasting)الطمةةةاض

والكيتامين  Xylazine)سدرت رواسطة الماياللين ا

وفةةتح التجويةةر الوطاةةع  1:1  راسةةوة  Ketamineا 

من اسف  الوطن وحتى الولموض . و يةم سةوا الةدض مةن 

مةة  و وشةةب فةةع  1حجةةم  Syringeالقلةةا راسةةت داض 

 اياريةةةةةا حاويةةةةةة علةةةةةى مةةةةةالة مايمةةةةةة للت ثةةةةةر

(Potassium-EDTA)  ودسةةةتت علةةةى أةةةةماين

اسةتمت  األول لتوديةد الصةفات ال لويةة للةدض الطةةالذ 

مي روسةاطة واسضب القسةم الثةايع لمتليةة طةرل مركة

رسةةةرعة  (centrifuge) أئةةةال الطةةةرل التركةةة مي

لديقةةةة لفصةةة  راللمةةةا  15لورة   لديقةةةة لتةةةدة  3000

  deep freezeالدض وحفظةت المياةات فةع التجتةدة ا

لوين ادست داض وذلة  للتوافظةة علةى مكوياية  وماةب 

 التلوت رالوكتريا والفطريات.

التحليالت الكيموحيوية                     

Biochemical Analysis 

 

 قياس مستو) الكلوكوز في مصل الدم 

Estimation of Glucose Level in 

Serum  

 

  التطةةةورة مةةةن دوةةة  شةةة ركة  55ايومةةةت طريقةةةة ا 

Standard  الفريسةةةةةية وحسةةةةةا يمليتةةةةةات الوةةةةةركة

 التجئمة

مليلتر من مص   100يم حساب يركيم الكلوكول فع 

 الدض على وف  التماللة اديية : 
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 دراشة امتصارية الاتوذذ                         

 م  . 100   يركيم التولول القياسع امليم   100اXيركيم الكلوكول =                                

 دراشة امتصارية التولول القياسع                     

  ( GPT( وانزي  ) GOTتقدير فعالية انزي  )  

Determination Of Glutamate 

Oxaloacetate Transaminase (GOT) 

and Glutamate Pyruvate 

Transaminase (GPT) activity. 

 57ايومت الطريقة اللوييةة التسةت دمة مةن دوة ا       

السويسةرية AGAPPE   والتطورة من دوة  شةركة 

 وحسا يمليتات الوركة التجئمة.

يم حساب فماليةة اديةميتين مقةدرة رالوحةدة المالتيةة   

   اعتتالا  على القايون التالع:U / Lلتر ا

ا وحةةةةةدة   لتةةةةةر = ممةةةةةدل GPTالفماليةةةةةة أليةةةةةميم 

 1745× ية  عدل الدداا  األمتصار

ا وحةةةةةدة   لتةةةةةر = ممةةةةةدل GOTالفماليةةةةةة أليةةةةةميم 

 1745× األمتصارية  عدل الدداا  

 

قياس مستو) الكولسترول الكلي في مصل   

 Estimation of total cholesterolالدم

Level in Serum  

ايومت طريقة التول  اإليميتع للكولسترول حسا 

 التطورة من دو  شركة  53طريقة ا 

Biomerieux  الفريسية وحسا يمليتات الوركة

 التجئمة.                              

مليلتةر 100يم حسةاب يركيةم الكولسةترول الكلةع فةع 

 من مص  الدض على وف  المالدة اديية : 

 دراشة امتصارية الاتوذذ                         

 م  .100   يركيم التولول القياسع امليم   200اXيركيم الكولسترول=                                   

 دراشة امتصارية التولول القياسع                   

 

قيةةاس مسةةتو) الكليسةةيريدات اليالثيةةة فةةي مصةةل   

 Estimation of Triglyceride's Level الدم

in Serum    

ايومةةت طريقةةة التولةة  اإليميتةةع للكولسةةترول          

   التطةةورة مةةن دوةة  شةةركة  53حسةةا طريقةةة  ا 

CTM                               .الوريطايية وحسا يمليتات الوركة التجئمة 

  100يةةم حسةةاب يركيةةم الكليسةةيريدات الثالثيةةة فةةع ا

 مليلتر من مص  الدض على وف  المالدة اديية :

 

 دراشة امتصارية الاتوذذ                                

 م  .100   يركيم التولول القياسع امليم   200ا Xكليسيريدات الثالثية =                     يركيم ال

 دراشة امتصارية التولول القياسع                         

قياس مستو) البروتينات الدهنية عالية الكيافة في 

 Estimation of HDL Level in مصل الدم

Serum  

 High Densityايومةت طريقةة التولة  اإليميتةع ا 

Lipoproteine Cholesterol          حسةةةةا طريقةةةةة  

الوريطاييةة Randox  التطورة من دو  شركة  54ا 

 وحسا يمليتات الوركة التجئمة. يم حساب يركيم 

HDL  مليلتةةر مةةن مصةة  الةةدض علةةى وفةة  100فةةع

 المالدة اديية :

 

 

 

 

 دراشة امتصارية الاتوذذ                           

  . 2اXم   100   يركيم التولول القياسع امليم   50اHDL                                    =X يركيم

 دراشة امتصارية التولول القياسع                       
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 ( في مصل الدم (VLDL (وواطئة الكيافة جدا   (LDL البروتينات الدهنية واطئة الكيافةقياس مستو) 

 

  وكتا يلع : 51الرياشية ا  Friedعن طري  مماللة  VLDLو  LDLيم دياس مستوى ك  من 

[LDL_Cholestrol] = [Total - Cholestrol] – [HDL- Cholestrol] + [Triglyceride / 5] 

[Triglyceride / 5] = [VLDL- Cholestrol] . 

  الخلوية للدم التحليالت

 تقدير العدد الكلي لخاليا الدم البيضاء

ددرت ادعدال الكلية ل اليا الدض الويضاش روسا  

م   0.02وذل  رتمذ    51الطريقة التع ذكرهاا 

م  من  م فر ساليا الدض الويضاش  0.38 من الدض مب

لداا  ردرأة حرارة  5فع ايوورة استوار ويركت مدة 

اليرفة  ثم وشمت دطرة ما  على شريوة 

Neubauer   لداا  لتركد وحسوت  3ويركت لتدة

اعدال ال اليا ألررمة مررمات كويرة ايووي ك  

مررب ثايوي ريير  راستمتال  16مررب كوير على 

 ديية :التماللة ا

المدل الكلع اسلية   م  لض  = اعدل ال اليا 

 10×20  ×4التوسورة  

  تقدير تركيز الهيمو لوبين

يم يقدير دياس الئيتوغلورين رادعتتال على  

 اذ يتاكسد الئيتوغلورين الى  52 (طريقة

التيثوكلورين روأول سياييد الووياسيوض الوديدي 

التيثوكلورين مب القاعدي, ثم يتود رمد ذال  مب 

 سياييد الووياسيوض ليكون سياييوثتوكلورين اللي

 يايوميتر .  540التوأع  الطول عاد يتتص

  تقدير نسبة حج  مضغوط الخاليا

 عياةة رسوا التررورة ال اليا حجم دياس يم      

 Microhematocriteالوةمرية  األياريةا فةع الةدض

Capillary) الطةرل أئةال فةع األياريا   ووشمت 

 Microhematocriteالةةةةةددي   التركةةةةةمي

Centrifuge) ولتةدة لديقةة/ لورة 2000   رسرعة 

 فةع التررورةة ال اليةا حجةم يةم ديةاس لدةاا ، 10

الةدموي       دةار  الراسةا راسةت داض الوةمرية األياريةا

Haematocrite Reader)  58 ا   

 التحليل اإلحصائي 

صتيم حللت ريايات هلا الدراسة على وف  للت 

 Completely Randomizedالمووااع الكام  ا

Design  لتمرفة يعثير التمامالت الت تلفة فع   

الصفات التدروسة ودوريت الفروق التماوية رين 

التتوسطات راستوار ليكن  متمدل الودول  وعلى 

   59  ا P0.05مستوى احتتال  ا

   النتائج والمناقشة

تأثير الكتلة الحيوية والراشح الفطري للفطر 

على معدل أوزان  (P. ostreatus)  المحاري

   الفئران المصابة بارتفاى مستو) الدهن .

  يةةعثير الكتلةةة الويويةةةة  2يالحةة  مةةن الجةةةدول ا     

والراشح الفطري فع الميالة الولييةة الائاايةة وممةدل 

الميالة اليومية رين مجاميب فئةران التجةارب التصةارة 

ية وما .  سةجلت اعلةى  28راريفاع مستوى الةدهن رمةد 

ليةةالة فةةع الةةولن مةةن دوةة  مجتوعةةة فئةةران السةةيطرة 

ة التوأوة ا التصارة   التةع غةليت علةى عليقةة دياسةي

غايةةةة رالةةةدهن فقةةةذ، اذا رلةةةد ممةةةدل الميةةةالة اليوميةةةة 

غم  6.49غم   يوض  والميالة الوليية الائااية  0.231

يومةةا مةةن التجررةةة, وه  ةة لا الاتي  ةة جة  28رمةةد مةةرور 

   الةةةلي اشةةةار الةةةى  71يت  ةةة ف  مةةةب مةةةا وأ    ةةة دا ا 

اريفةةةاع الةةةولن الائةةةااع ألفةةةرال مجتوعةةةة الفئةةةران 

فمةةة التوتةةوى الةةدهاع , رياتةةا التيةةلاة علةةى عليقةةة مري

كةةان ممةةدل  الميةةةالة اليوميةةة والميةةةالة الائاايةةة  فةةةع 

ممةةامالت اشةةافة الكتلةةة الويويةةة الةةى المليقةةة اليايةةة 

رالةدهن والراشةةح الفطةةري الةةى مةةاش الوةةرب مةةا فى 

  مقاريةةةةةةة P0.05وهةةةةةةلا ادي فةةةةةةا  مماةةةةةةوي  ا

 رتجتوعة السيطرة التوأوة االتصارة . 

الوارةةةة  فةةةع الةةةولن رةةةةين  وإن يفسةةةير ادي فةةةا 

مجاميب الفئران التع غةليت علةى عليقةة دياسةية غايةة 

رالةةدهن دةةد يمةةول الةةى وأةةول األليةةاا التةةع يةة لي الةةى 

الوةةمور رالوةةوب متةةا يقلةة  مةةن كتيةةة اليةةلاش التتاةةاول 

ويةة سر الوةةمور رةةالجوع ومةةن ثةةم يقةة  كتيةةة الطادةةة 

التمولة للجسم ، وياجم عن ذل  يقصان فةع الةولن ا 

75   
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( على معدل أوزان الفئران  P.ostreatus( تأثير الكتلة الحيوية والراشح الفطري للفطر المحاري) 2جدول )

 المصابة بارتفاى مستو) الدهن  .

 Table (2) Effect of biomass and fungal filtration of P.ostreatus on the mean 

weight of mice infected with high fat level 

 معدل الزيادة أو النقصان )  ( معدل الوزن )  ( المعامالت

 يوم 28بعد  اليومية النهائي االبتدائي

 a 31.20    ab 0.125  b 3.51  b  27.69 السيطرة السالبة

 a 34.71   a 0.0231  a 6.49  a  28.22 السيطرة الموجبة

ح 
ش
را
ل 
م

ر 
لت
 /
ر 
ط
لف
ا

ء
ما

 

100 28.14 a 29.97    b 0.065  b 1.83  b 

200 28.39  a 30.15    b 0.062  b 1.76  b 

300 28.34  a 30.39    ab 0.078  b 2.05  b 

ر 
ط
لف
 ا
ن
 م
  

قة
لي
ع
  
كغ

 /
 

100 28.55 a 30.52    ab 0.070  b 1.97  b 

200 28.10 a 30.78    ab 0.095  b 2.68  b 

300 28.93 a 31       ab 0.073  b 2.07  b 

 المعدل لخمس فئران.

 

القي  ذات األحرف المتشابهة لكل عامل ال تختلف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستو) احتمال 

 . P0.05ا

      صفات الدمالى العليقة وراشحه الى ماء  الشرب في نتائج   P. ostreatusتأثير اضافة الكتلة الحيوية للفطر 

                                                                                                                                                                                      . 

تةةةةأثير الكتلةةةةة الحيويةةةةة والراشةةةةح الفطةةةةري للفطةةةةر 

على مستو) الكلوكةوز  (P. ostreatus)  المحاري

للفئةةةةةةران المصةةةةةةابة   GPTو  GOTوأنزيمةةةةةةات 

 بارتفاى مستو) الدهن .

 

  الى وأول فرودات 3يوشح الجدولا          

مماوية رين رمى التمامالت حيس سجلت اعلى 

مماملة فع مستوى السكر رين مجاميب الفئران 

ي وما  28التصارة راريفاع مستوى الدهن رمد مرور 

هع مماملة السيطرة التوأوة ا التصارة   التيلاا 

 133.3على عليقة  غاية رالدهن إذ رليت 

م  لض , مقارية رتجتوعة السيطرة السالوة 100مليم 

اغير التصارة التع غليت على عليقة دياسية  حيس 

م  100مليم    62.7رليت يسوة السكر فع ال       دض 

اما مماملة اشافة الكتلة الويوية للفطر التواري 

غم كيم  الى المليقة القياسية الياية  200رتقدار 

للسكر  رين مجاميب رالدهن فقد سجلت اليى مستوى 

الفئران التصارة راريفاع مستوى الدهن  حيس رليت 

م  , وهلا ادي فا  مماوي  100مليم  69.7

  مقارية رتماملة السيطرة التوأوة P0.05ا

 االتصارة  و رقية التمامالت .

  الةةةلي دحةةة   77وهةةةلا يتفةةة  مةةةب مةةةا وأةةةدا ا       

ويياةةات ليةالة دةةدرة افةرال التجتوعةةة التيةلاة علةةى رر

الورش فع يصرير س   كر ال       دض , وعةما السةوا 

الى ليالة حساسةية ال اليةا لئورمةون اديسةولين متةا 

يقةةول الةةى ليةةالة ايةةةداع سةةكر الكلوكةةول فةةع ايسةةةجة 

 الجسم ويقلي  مستواا فع الدض 

  الةةلي اشةةار  73كتةةا يتفةة  ايضةةا مةةب مةةا وأ     ةة داا 

رورويياةات  الى ان ييليةة الفئةران علةى عليقةة مدعتةة

الورش سفى مستوى سكر الدض مقارية رتل  التيةلاة 

 على عليقة مريفمة التوتوى الدهاع .
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  يوةةةين يعثي  ةةة ر الكتل    ةةة ة 3كتةةةا ان الجةةةدول ا        

الويوي    ة والراش    ح الفط   ة ري للفط  ة ر التوةاري 

للفئةةةران التصةةةارة   GPTو  GOTعلةةةى ايميتةةةات 

سج  اعلى يركيم لتسةتوى  راريفاع مستوى الدهن اذ

GOT و GPT فةةع التصةة  فةةع مجتوعةةة السةةيطرة

 57.67التوأوة االتصارة  غير التمالجةة حيةس رلةد  

و   47.67وحةدة    لتةر ، رياتةا رلةد يركيةما 64.43و

وحةةدة    لتةةر فةةع مجتوعةةة السةةيطرة السةةالوة  40.33

اغير التصارة  التيلاة على عليقة دياسية وهةو األدة  

مقاريةةةةة رتركيةةةةما فةةةةع مجتوعةةةةة وروةةةةك  مماةةةةوي 

السيطرة التوأوة االتصارة  ,كتا ان رقيةة التمةامالت 

 GPTو  GOT سجلت اي فاشا  مماويةا  فةع مسةتوى

 مقارية رتماملة السيطرة التوأوة ا التصارة  . 

 

 

و  GOTعلى مستو) الكلوكوز وأنزيمات  تأثير الكتلة الحيوية والراشح الفطري للفطر المحاري (3)دول

GPT   يوما . 28بعد مرور  للفئران المصابة بارتفاى مستو) الدهن 

 Table (3) Effect of biomass and the fungal filtration of the fungus at the level of 

glucose and GOT and GPT enzymes for rats infected with high level of fat after 

28 days 

 (  (mg/dl)) GOT  U/L)  ) GPT   U/Lالكلوكوز  المعامالت

 c 40.33    cd 47.67    b     62.7 السيطرة السالبة

 a 57.67    a 64.43    a    133.3 السيطرة الموجبة

ح 
ش 
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طر
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ا
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ما

 

100 116      b 42.00    cd 48.00    b 

200 119.3    ab 45.00    bc 50.00    b 

300 125      ab 49.00    b 52.67    ab 

ة 
تل
لك
 ا
ن
 م
  

ر 
ط
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 ل
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و
حي

ال

غ 
 ك
/

 

 
قة

لي
ع

 

100 69.7      c 29.33    e 50.00    b 

200 131.3     a 31.33    e 54.00   ab 

300 129.7    ab 35.33   de 60.67    ab 

 

القي  ذات األحرف المتشابهة لكل عامل ال تختلف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستو) احتمال 

 . P0.05ا

 

تأثير الكتلة الحيوية والراشح الفطري للفطر  

المحاري على مستويات الكولسترول و الدهون 

لفئران  VLDLو LDLو  HDLاليالثية و 

 التجارب المصابة بارتفاى مستو) الدهن .

  اريفاع ديتة الكولستيرول 4يوشح الجدولا        

 173.7ألفرال التماملة التوأوة حيس رلد 

م  رسوا اريفاع موتوى المليقة الدهاع 100مليم 

 115مقارية رقيتت  للتماملة السالوة والتع كايت 

  اللي  71م  وهلا يتف  مب ما وأدا ا 100مليم 

 اشار الى اريفاع يسا ك  من الكولستيرول الكلع و 

LDL و VLDL    والكليسيريدات الثالثية واي فا

HDL  فع مجتوعة الفئران التيلاة على عليقة

 مريفمة الدهن.

 

اما ممامالت اشافة الكتلة الويوية للفطر       

التواري فعيئرت فرودات مماوية عن مماملة 

   74هلا يتف  مب ما وأدا ا السيطرة التوأوة, و

الللان اشارا الى ح      دوت اي ف      ا  مماوي فع 

مم دل الكولستيرول فع مماملة الجرذان الت تورية 

التيلاة على عليقة مدعتة رتركمات ررويي    اات 

اما ممامالت  الورش مقارية رتماملة السيطرة .

اشافة الراشح الفطري للفطر التواري الى ماش 
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رب دد اي فى فيئا مستوى الكولستيرول فع الو

مص  الدض مماويا مقارية رتماملة السيطرة التوأوة ا 

  عاد  71التصارة   , وهلا يتف  مب ما وأدا ا 

م  لتر ماش شرب  100استمتال راشح الفطر رتقدار 

 دد اعطى اليى مستوى من الكولستيرول.

وية  يالح  من الاتاا  الى عدض أول فرودات مما      

فةةةةةع ممةةةةةدل الكليسةةةةةيريدات الثالثيةةةةةة  رةةةةةين أتيةةةةةب 

التمةةامالت ومماملةةة السةةيطرة التوأوةةة, امةةا مسةةتوى  

HDL   فيالح  مةن الاتةاا  وأةول فرودةات مماويةة ،

رةةين مماملةةة السةةيطرة السةةالوة اغيةةر  HDLفةةع  دةةيم  

التصارة  التيلاة على عليقة دياسةية حيةس كةان اعلةى 

مةةة ,  100مليةةةم 51.62هةةةو HDLيركيةةةم لتسةةةتوى

 42ومماملةةةة السةةةيطرة التوأوةةةة االتصةةةارة  اذ كةةةان

 م ,   100مليم 

، فةةةيالح  مةةةن يتةةةاا   LDLامةةةا رالاسةةةوة لقةةةيم       

التولي  ادحصةااع وأةول فرودةات مماويةة  فةع  دةيم 

LDL   رةةةين مماملةةةة السةةةيطرة التوأوةةةة ا التصةةةارة

 LDL 67.9 حيةةةس رلةةةد  اعلةةةى يركيةةةم لتسةةةتوى 

مةةة , ومماملةةةة السةةةيطرة السةةةالوة اغيةةةر  100مليةةةم 

مةةة ,  . يوةةةير  100مليةةةم  .59.8التصةةةارة  اذ رلةةةد 

 LDLالاتةةاا  الةةى وأةةول فرودةةات مماويةةة  فةةع  دةةيم 

رةةةين مماملةةةة السةةةيطرة التوأوةةةة وممةةةامالت اشةةةافة 

الكتلةةة الويويةةة والراشةةح الفطةةري وهةةلا يمةةد م شةةرا  

مةن الةدهون   LDLأيدا  لفم  هلا التضافات إذ يمةد 

لسةةيئة فةةع الةةدض إذ ان اريفاعئةةا يوةةك  سطةةرا علةةى ا

 الصوة.

كتا يالح  من الجدول التلكور وأول فرودات 

رين مماملة السيطرة  VLDLمماوية  فع  ديم 

 التوأوة ا التصارة  حيس كان اعلى يركيم لتستوى 

VLDL  م , ومماملة السيطرة  100مليم  78.3هو

م ,   100مليم  44.7السالوة اغير التصارة  كان 

فع ممامالت اشافة الكتلة  VLDLرياتا يسا 

و  200و  100الويوية الى المليقة  رالتستويات 

  54.7و  58.1و  48.1غم   كيم  كايت  300

فع  VLDLم , فع حين ان يسا  100مليم 

ممامالت اشافة راشح الفطر الى ماش الورب 

م    لتر كان  300و  200و  100رالتستويات 

 م  على التوالع. 100مليم   66.3 و 66.3و  67.4

   

ان ادي فا  التوار الي  فع الاتاا  كان          

مماويا  مقارية رتجتوعة السيطرة التوأوة 

   اللي  71االتصارة . وهلا يتف  مب ما وأدا ا 

اشار الى حدوت اي فا  مماوي فع مستوى 

عاد استمتال  VLDLالكليسيريدات الثالثية و 

ييلية الجرذان ان اريفاع الكولستيرول  ادييولين فع

والكليسيريدات الثالثية فع  VLDLو LDLو

على عليقة غاية رالدهن ا  مجاميب الفئران التيلاة

السيطرة التوأوة   هو التس ول التواشر عن حدوت 

الستاة ألفرال هلا التماملة وادشطرارات ادسرى 

 ومن هاا يتضح  72التريوطة رالدهن           ا 

اهتية الكتلة الويوية والراشح الفطري التستمت  فع 

ماب فرط ليالة الولن والتوافظة على مستويات 

ن والكولستيرول الكلع شتن الودول الطويمية الدهو

وسفى  HDLوليالة يسوة الاليووررويين الجيد 

و LDLمستويات الاليووررويياات الضارة 

VLDL. 
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الدهـــون  علـــى مستو) تأثيـــر الكتلـــة الحيويـــة والراشــح الفطــــري للفطـــر المحـــاري( 4) جــــدول 

يوما  مـن  28بعـــد مـــرور  والكولســـترول فــي مصــل فئران التجارب المصابــة بارتفاى مستو) الدهن

  التجربــــة.

Table (4) Effect of biomass and fungal filtration of oyster fungus at the level of fat 

and cholesterol in serum mice infected with high fat level after 28 days of the 

experiment 

 الكولسترول المعامالت

mg/dl)) 

الكليسيريدات اليالثية 

mg/dl)) 

 HDL 

mg/dl)) 

LDL 

mg/dl)) 

VLDL 

(mg/dl) 

 c 188        c 51.62    a 59.80  abc 44.71    b      115 السيطرة السالبة

 a 206.3   bc     173.7 السيطرة الموجبة

 

42    c 67.92   a 78.33    a 

ر 
ط
لف
 ا
ح
ش
را
ل 
م

تر
 ل
/

 

 
ء
ما

 

100 168.3     a 335         a 45.25   abc 51       bcd 67.38    ab 

200 154     ab 332       ab 44.33   bc 47.91   bcd 66.35    ab 

300 130.3    bc 328.7      ab 43.02   bc 43.39    d 

 

66.30    ab 

ة 
وي

حي
ال
ة 
تل
لك
 ا
ن
 م
  

غ 
 ك
/

 

 
قة

لي
ع

 

100 158.7    ab 236.7  abc 46.46   abc 61.67    ab 48.11    b 

200 154     ab 266.3      abc 47.34   abc 50.04   bcd 58.09    ab 

300 147     ab 306.7      abc 49.16   ab 44.50   cd 54.70   ab 

 

. القي  ذات األحرف المتشابهة لكل عامل ال تختلف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستو) 

 .  P0.05ااحتمال 

الفئران المصابة بارتفاى مستو) الدهن والمعالجة بإضةافة الكتلةة الحيويةة الةى الغةذاء  صفات الخلوية لدمنتائج ال

 وراشح الفطر الى ماء الشرب.

 :(PCVخاليا الدم المرصوصة ) حج 

ريات يتاا  التولي  اإلحصااع للصفات الفسةلجية       

لدض فئران التجةارب التصةارة راريفةاع مسةتوى الةدهن 

يوض مةن التجررةة  عةدض وأةول فةروق مماويةة  28رمد 

  رةةين متوسةةةطات دةةةيم حجةةةم كريةةةات الةةةدض P0.05ا

لتماملةةةةة السةةةةيطرة التوأوةةةةة   PCVالتررورةةةةة ا

والسةةةةيطرة السةةةةالوة وممةةةةامالت الفطةةةةر التوةةةةاري 

التست دض فيئا ككتلة او راشح الةى المليقةة القياسةية او 

 ماش الورب .

وهةةع أتيمةةا يمةةد شةةتن الوةةدول الطويميةةة لمةةدل       

كري ة ات الةدض التررورةةة وهةلا لليةة  علةى السةةالمة 

يةةات الةةدض التيلويةةة , حيةةس رليةةت الاسةةوة التئويةةة لكر

  فع مماملتع السيطرة التوأوةة PCVالتررورة ا

% علةةةى التةةةوالع ,  رياتةةةا  35.7و    35والسةةةالوة 

فةع ممةامالت اشةافة الكتلةة الويويةة الةى  PCVيسا

غةةم   كيةةم   300و  200و  100المليقةةة  رالتسةةتويات 

, فةةةةةع حةةةةةين ان %  33.7و  35و  33.7كايةةةةةت     

طةةر الةةى فةةع ممةةامالت اشةةافة راشةةح الف PCVيسةةا

مةة     300و  200و  100مةةاش الوةةرب رالتسةةتويات 

 على التوالع. %  34.3و  30و  32لتر كايت 

 

 ((Hbتركيز هيمو لوبين الدم 

ايئةةةةةةرت يتةةةةةةاا  التوليةةةةةة  ادحصةةةةةةااع لتسةةةةةةتوى 

م   عاةد فئةران التجةارب 100هيتوغلورين الدض اغم 

يةوض  28التصارة راريفةاع مسةتوى الةدهن رمةد مةرور 

من التجررة يفوق مماةوي لتسةتوى هيتوغلةورين الةدض 

غم   100لتماملة اشافة الكتلة الويوية للفطر رتقدار 

مةة  , يلتئةةا  100غةةم  11.80كيةةم عليقةةة التةةع رليةةت 

رقية التمةامالت , رياتةا سةجلت مماملةة اشةافة راشةح 
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مةةة    لتةةةر مةةةاش شةةةرب اليةةةى  200الفطةةةر رتسةةةتوى 

 % . 9.33رلد مستوى لئيتوغلورين الدض حيس 

 WBC  عدد خاليا الدم البيض

  الةى 1يوير الاتاا  التوشوة فع الجةدولا   

عةةدض وأةةول فرودةةات مماويةةة لجتيةةب التمةةامالت فةةع 

عدل كريةات الةدض الوةيى إذ رليةت اعةدال كريةات الةدض 

 .Pالويضةةةاش عاةةةد اشةةةافة راشةةةح الفطةةةر             

ostreatus   مةةةة   لتةةةةر مةةةةاش الوةةةةرب  100رتقةةةةدار

8.6 ×10
3

 مةةةة  يلتئةةةةا مماملةةةةة السةةةةيطرة التوأوةةةةة 

10× 7.9و 7.9والسةةةةةةةالوة حيةةةةةةةس رليةةةةةةةا 
3

 مةةةةةةة  . 

اماممةةةةامالت اشةةةةافة الكتلةةةةة الويويةةةةة الةةةةى المليقةةةةة  

غةةةةم   كيةةةةم  فقةةةةد  300و  200و  100رالتسةةةةتويات 

10×  6.4و   6و  6.1رليت 
3

 م  , ثم أاشت رمةدها 

  P. ostreatusممةةةةاملتع اشةةةةافة راشةةةةح الفطةةةةر 

مةة  لتر مةةاش شةةرب حيةةس رليةةا  300و  200رتقةةدار 

10× 7.7و  5.7
3

  م    .

الةةةى العليقةةةة وراشةةةحه الةةةى مةةةاء  P. ostreatus( تةةةأثير اضةةةافة الكتلةةةة الحيويةةةة للفطةةةر 5الجةةةدول )

10الشةةةرب فةةةي نسةةةبة الخاليةةةا المضةةةغوطة )م(وعةةةدد خاليةةةا الةةةدم البةةةيض )
3

/مةةةل( و تركيةةةز هيمو لةةةوبين 

 مل(  100)  / الدم

Table (5) Effect of the addition of the biomass of P. ostreatus to the diet and 

its filtration to drinking water in the percentage of compressed cells (%), number 

of white blood cells (10
3
 / ml) and hemoglobin concentration (g / 100 ml) 

 مالتالمعا
Hb) ) 

 مل دم ( 100)   لكل 
(PCVم ) 

WBC 

(10
3

 /مل(

 ab 35.0   a  7.9   a   11.23 السيطرة السالبة

 ab 35.67   a 7.9   a   11.27 السيطرة الموجبة

ح 
ش
را
ل 
م

تر
 ل
/ 
طر

لف
ا

 

 
ء
ما

 

100 10.20   ab 32.00   a 8.6   a 

200 9.33    b 30.00   a 5.7   a 

300 10.80   ab 34.33   a 7.7   a 
ة 
تل
لك
 ا
ن
 م
  

غ 
 ك
/ 
ية
و
حي

ال
 

 
قة

لي
ع

 

100 11.80    a 33.67   a 6.1   a 

200 11.67   ab 35.00   a  6.0   a 

300 10.33   ab 33.67   a

   

6.4   a 

 

. القي  ذات األحرف المتشابهة لكل عامل ال تختلف معنويا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستو) 

 .  P0.05ااحتمال 
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