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عهُمح فروج انهحى إنً  Oleobiotecانـ  يطرحضريطرىَاخ يخرهفح يٍ ذأثُر إضافح دراضح 

 عهً تعض صفاخ انذو انكًُىحُىَح
 

                                          احًذ عثذ عهى**                      *َهاد عثذ انهطُف عهٍ                     *فاضم رضىل عثاش

 

  لطى االَراج انحُىاٍَ –كهُح انسراعح  انماضى انخضراء /خايعح *

 لطى االَراج انحُىاٍَ –**خايعح ذكرَد / كهُح انسراعح                           

 انًطرخهص 

ص معوت الم ضوم الرطوراء / فوٍ ليُوت الس ا وت االنخو س اليُوىانٍحم اصراء هذه الخضربت فٍ حمل الطُوى  الااصةوت الخو بق لمطوم 

،  يُمت فروس الييم  يوً بعوص اوف ث الواك الحُوىحُىَوت إلً  Oleobiotecالـ  طخيطرإض فت مطخىَ ث مرخيفت من ملبيذ حأرُر 

 45حم حمطُوه   شىائُ ً  يً ا بعوت معو مالث بىالوق  وغُر مضةص ،  Rossفرخ فروس ليم بعور َىك واحا ضاللت  180 حم اضخرااك 

. ول نوج معو مالث الخضربوت لوو  َوأحٍ : الوع ميوت  ظُور لحول محور   15، ولل مع ميت حخحوى  مون روالد محور اث   ظُر لحل مع ميت

 Oleobiotecالوـ  مطخيطورإلً العيُموت ، الوع ميوت الز نُوت : إضو فت  Oleobiotecالـ  مطخيطراالولً  الطُطرة  من دو  إض فت 

لغوم  يوف والوع ميوت  50غراك /  7.5بوماا   Oleobiotecالـ  مطخيطرلغم  يف ، الوع ميت الز لزت : إض فت  50غراك /  5بوماا  

 لغم  يف .  50/  غراك 10بوماا   Oleobiotecالـ  مطخيطرالرابعت : إض فت 

الُى َو  وح مص ، حرلُس الحيىلىز  البروحُن الحيٍ ، االلبىمُن ، الحيىبُىلُن حرلُس  وحوج د اضت حأرُر الوع مالث  يً 

لغوم  يوف  إلوً  يُموت فوروس الييوم  50غوم /  10و  7.5بومواا   Oleobiotecأش  ث نخ ئش الخضربت إلً أ  إض فت مطخيطر الوـ  .

 مم  نه ب لوع ميت االولً  الطُطرة  . 308Ross  مفٍ اف ث الاك الحُوىحُىَت لفروس اليي (P<0.05)أدث إلً حفىق معةىٌ 

 ، فروج انهحى انكًُىحُىَحصفاخ انذو ،  Oleobiotecانـ  يطرحضرانكهًاخ انًفراحُح : 
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Abstract 

     

             This study was conducted at Poultry Farm of Animal production Department, College of 

Agriculture, University of AL-Qasim Green to investigate the Study effect of adding different 

levels of the Oleobiotec lotion to the ration broiler chicks on some blood biochemical traits . Use 

the 180 broiler chicks Ross 308 day-old were randomly assigned to four treatments ( 3 replicates 

per treatment 15 chicks per replicate),  and treatments were as follows : first treatment (control) 

without adding Oleobiotec lotion  to the ration , add Oleobiotec lotion 5 g /50 kg feed (second 

treatment)  , add  Oleobiotec lotion 7.5 g /50 kg feed ( Third treatment)  and add  Oleobiotec lotion 

10 g /50 kg feed ( four  treatment) . And study the effect of the treatments on the total protein 

concentration, albumin, Globulin, the concentration of glucose and uric acid. The results of the 

experiment that the addition of the Oleobiotec lotion 7.5 and 10 g / 50 kg feed ration to broiler 

chicks led to a significant improvement (P <0.05) in the blood biochemical traits of broiler chicks 

Ross 308 compared to the first treatment (control).  
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 انًمذيح 

 حغذَوت فوروس فٍ الطبُت الةب ح ث من العاَا ادخيج             

 )الةوااوٌ ، (  الطوىداء اليبوت ومةهو  البُو   والواص س الييوم

   2009 ابوووووراهُم وبطووووورش ،والفيفووووول اليووووو     2003

  ظوه لوىظ د  ونبو ث البر2009،واخورو  والسنضبُل   يٍ 

 فووٍ مرخيفووت حووأرُراث اظهوورث والخووٍ  2011واخوورو  ،

 احخىائهو  خوال  مون والوة  ُوت والفطويضُت االنخ صُوت الصف ث

 Oleobiotecالـــوـ  مطخيطور،  ظبُعُوت لُوُ وَت مىاد  يً

هى صوق فع لُت بعوص السَوىث االض ضوُت ليةب حو ث والبهو  اث 

ليشوووهُت .  ًظبُعُووو  ًلخيطوووُن اضخطووو غت ا  وووالا و َعوووا ف حيووو 

َطووووا ب ضوووخعو له لوةوووخش مووون ا  وووالا الخحوُيُوووت موووق ظعوووم 

و ائيوووت موُوووسة وبةحهوووت الخىابووول، وَخصوووف ا ولُىب َىحووو  

 ااووفر اليووى  نوو  م بمطوور مطخيطوورالروو ب ب لوواواصن ب نووه 

.  لغووم/ لخوور 0.05±  0.70-0.60. لز فخووه  مُحوورو   300 

فوٍ  َط ا ا ولُىب َىح  لعالئك الاواصن الورخيفت ، فُط ا

. والووً ظُووى   ظوون غووراك/ 100 ووالق فووروس الييووم بوموواا  

ظون ب لةطوبت لعالئوك البو دل والةووى  غوم/150الرومٍ بومواا  

موووون مووووسَش  ا ولُىب َىحوووو  مطخيطوووورَخحووووى  .  والةهوووو ئٍ

خالا ث ضخت نب ح ث ظبُت رالد مةه  زَىث أض ضُت لحل من 

نب حوو ث البردلووىظ، الس خوور، المرفووت والووزالد االخووري  يووً 

مووون الخىابووول  لحووول مووون نب حووو ث السنضبُووول  مطخيطووورشوووحل 

وو   .والحوورلم والفيفوول وموون رَّوومق حيمُووك االضووخف دة الوخىلعووت مو 

السَووىث  حيخىَووه هووذه الوحىنوو ث موون مووىاد فع لووت ضووىاء فووٍ

الخىابوول  بوور حيطووُن المُوووت الغذائُووت  مطخيطووراالض ضووُت او 

ليعيووف. والسَووىث الوخووىفرة فووٍ الوطخيطوور بووو  حيىَووه  موون 

موىاد فع لووت لهوو  الم بيُووت  يووً حيطووُن  ويُووت الهطووم ومم ومووت 

 الوطبب ث الورضُت الويخويت فٍ المة ة الهطوُت لياواصن .

 يووً مووىاد فع لووت حعووول  Oleobiotecالووـ  مطخيطوورَيخووىٌ 

 يً زَ دة معا  االَص الغذائٍ اموااد احخُ صو ث الضطوم مون 

االولطضُن والوىاد الغذائُت لو  َيخىٌ  يً مرلب ث فُةىلُت 

حعخبووورا  مووون مطووو داث  Thymol ، Carvacrolمزووول 

االلطووواة شووواَاة الفع لُوووت وبوووذل   حموووىك بيو َوووت خالَووو  الووواك 

بهوو  نخُضووت االلطوواة ا  اليوووراء موون االضوورا  الخووٍ لووا حييووك 

َخيطوون نشوو ظ مطوو داث االلطوواة موون خووال  نموول االولطووضُن 

 Guion و Burtonالووالزك لخحوووىَن هُوىغيوووىبُن الووواك  

 واخرو  Bozin  ؛ Deans،2000 و Dorman ؛ 1968،

 يووً الورلبوو ث  Oleobiotec   . وَيخووىٌ الووـ   2006،

 ضون السَوىث  terpenoids  ، flavonoidsالفُةىلُت مزل 

االض ضووُت والخىابوول ححووى  مطوو دة لاللخه بوو ث وحعووول  ووول 

 ىاموول مطوو  اة حيوو فع  يووً مطووخىي خالَوو  الوواك البُطوو ء 

 Craig ،2001؛ Choi  ؛ 2002، واخووووورو 

Blomhorff،(2004  ٌالوـ مطخيطروَيخى Oleobiotec 

له  دو  لبُر فوٍ  Cinnamaldehyde يً مىاد فع لت مزل 

ٍ صطم الطُر وححى   مط دة حعسَس وظُفت الضه ز الوة  ٍ ف

؛ 1992واخووووووورو ،  Ammarليبحخرَووووووو  والوُحروبووووووو ث  

Haraguchi   ، ؛  1996واخورو  Mastura  واخورو  ،

َيخووىٌ اَطوو   يووً مووىاد فع لووت ه مووت صوواا حطوووً و  .1999

وحيوو   Thymolوموو دة الزُوووى   Carvacrolالح  فوو لرو  

لحىنه  مط داث مُحروبُت و فطرَت فما ربوج  الوىاد ب الض فت

انه  حيفس الرالَ   يً افراز م دة شبُهت بو النخرفُرو  والخوٍ 

حوةووق مه صوووت الفُروضوو ث ليرالَوو  لووو  انهوو  حسَووا موون انخوو س 

طُق ا  حسَوا مون خلوو  انهو  حطو IgGاالصط ك الوة  ُت خ ات 

 شوور المووا ة البيعوُووت لرالَوو  الو لروفوو س و لوو  بخأرُرهوو  الوب

 يً ححىَن ضُخىلُة ث خ ات وحي  الطُخىلُة ث  ةام  حفرز 

حسَووا موون المووا ة المخيُووت لرالَوو  الو لروفوو س وحسَووا موون نشوو ظ 

 Cellularوالوطؤولت  ن الوة  ت الريىَوت  T.cellsالرالَ  

Immunity يً بعص الفُروضو ث  ًمب شرا ًلو  أ   له  دو ا 

 RNA ـلوووو لووو  مووون خوووال  لوووا حه   يوووً حزبوووُع انوووسَم ا

Transcriptase  والوطوووؤو   ووون ححووو رر الفُوووروش داخووول

ومون خوال  .   2014،واخورو   Abou-ElKhairالرالَ   

م  حماك ل   الهاا من هذه الا اضت هوى معرفوت حوأرُر اضو فت 

إلوً  يُموت  Oleobiotecالوـ  مطخيطرمطخىَ ث مرخيفت من 

 .الحُوىحُىَت فٍ بعص اف ث الاك فروس الييم 

 

 وطرائك انعًمنًىاد ا

              

حووم اصووراء هووذه الخضربووت فووٍ حموول الطُووى  الااصةووت 

الخ بق لمطم االنخ س اليُىانٍ فٍ ليُت الس ا ت /ص معوت الم ضوم 

،  2016/  3/ 18لغ َوت  2016/  2/ 13ليوواة مون الرطراء 

فورخ فوروس ليوم بعوور َوىك واحوا ضواللت  180واضوخراك فُهو  

Ross  غُووور مضوووةص ، إ  حوووم حمطوووُوه   شوووىائُ ً  يوووً ا بعوووت

ظُر لحل مع ميت، ولل مع ميت حخحى  مون  45مع مالث بىالق 

حم حربُوت االفوراخ فوٍ ظُر لحل محر   .  15رالد محر اث  

، حوم حمواَم العيوف ليطُوى   ك X 2 2الف ب ا ضوُت ابع دهو   

 21 – 1بشحل حر، ا  لامج  يُمخ  ،  يُمت الب دل من  وور 

. حوم   1َىم ً  الضاو   35 – 22من  ور  نه ئُتَىم ً و يُمت 

الوً العيُموت ا خبوـ  اً مون  Oleobiotecالـ  مطخيطراض فت 

الوع ميت االولوً  الطوُطرة  مون  وـر َـىك واحا ولو  َأحٍ : 

إلووووً العيُمووووت ،  Oleobiotecالووووـ  مطخيطووووردو  إضوووو فت 

بومواا   Oleobiotecالوـ  مطخيطورالوع ميت الز نُت : إض فت 

 مطخيطرلغم  يف ، الوع ميت الز لزت : إض فت  50غراك /  5

لغوووووم  يوووووف  50غوووووراك /  7.5بومووووواا   Oleobiotecالوووووـ 

 Oleobiotecالوووـ  مطخيطوووروالوع ميوووت الرابعوووت : إضووو فت 

لوا ث الصوف ث الخ لُوت فوٍ . لغم  يف 50غراك /  10بوماا  

يووٍ ، االضووبىا الز لووذ والروو مص موون الخضربووت : البووروحُن الح

  ُى َو وحو مص ال، حرلُس الحيىلىز االلبىمُن ، الحيىبُىلُن 

ظُوور موون لوول  6موون  5و 3حووم صوووق الوواك فووٍ ا ضووبى ُن ، ا  

ظُى  من لل محر   بصى ة  شىائُت إ  حم صووق  2مع ميت  

الاك من الى َا العطاٌ حُذ حم اضخرااك ان بُب ح وَوت  يوً 

لوةوووق حرزوور الوواك و حوووم  Potassium EDTAموو نق حرزوور 

دو ة/  3000وضعه فٍ صه ز الطرد الورلسٌ  يوً ضور ت 

الاك وحم حفوع  مصلدلُمت و ل  لغر  فصل  15دلُمت لواة 

ك ليووُن إصووراء º 20-فووٍ الوضووواة با صووت  حوورا ة  الوصوول

الحيىلوووىز ، الفيىاووو ث الورخبرَوووت والخوووٍ حطووووةج حرلُوووس 

  ُى َو وحو مص ال الحىلىبُىلُنالبروحُن الحيٍ ، االلبىمُن ، 

، حُذ حم لُ ش حرلُوس الحيىلوىز فوٍ بالزمو  الواك و لو   ون 

مون انخو س  (Kit)ظرَك اضخرااك   اة  مي لُل لُ ش صو هسة 

االنحيُسَت حُذ حوم حمواَر حرلُوسه ب ضوخرااك  Randoxشرلت 

 Kingو   Asatoorالطرَموووووت الطوووووىئُت الخوووووٍ  لرهووووو  

ُن و الحيىبُوىلُن حم حماَر البروحُن الحيوٍ ، ا لبوىم . 1954 

فٍ مصل الاك حُذ لا  البوروحُن الحيوٍ فوٍ مصول الواك  ون 

 .  Biuret methodظرَك اضخرااك ظرَمت بُى َج 
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 .ا لبىمُن  –مل = البروحُن الحيٍ 100الحيىبُىلُن غم/

وحوم حمواَر حو مص  .  1974واخورو    Henryاضخة دا إلوً 

لطرَموت وفمو   Kit)من خال  مي لُل لُو ش صو هسة   الُى َ 

 Kaplan  وSchultz  ،1984   ،  اضوووووووووخعول الخصووووووووووُم

 Completely Randomized Designالعشوىائٍ الح مول 

لا اضووت حووأرُر الوعوو مالث الورخيفووت فووٍ الصووف ث الوا وضووت، 

ولى نج الفرول ث الوعةىَت بُن الوخىضط ث بأضخرااك اخخب   

  وأضوخعول البرنو مش Duncan ،1955  دنحن مخعاد اليواود

   لخييُل البُ ن ث .SAS  SAS ،2010االحص ئٍ الض هس 

 

 

( : َطة انًىاد انعهفُح انذاخهح فٍ ذكىٍَ عهُمح انثاديء وعهُمح انُهائٍ انًطرعًهح فٍ انردرتح يع انرركُة انكًُُائٍ 1خذول )

 انًحطىب نكال انعهُمرٍُ

 َىياً(% 35-22عهُمح َهائٍ) َىياً( % 21-1عهُمح تادئ ) انًادج انعهفُح

 30 30 ررج صفراء

 35.5 27.7 حُطح يحهُح 

 20 28 % تروذٍُ(44كطثح فىل انصىَا )

يركس تروذٍُ حُىاٍَ 
* 10 10 

 3 3 زَد َثاذٍ

 1.2 1 حدر انكهص

 0.3 0.3 يهح طعاو

 %100              %                       100     انًدًىع انكهٍ

انرحهُم انكًُُائٍ انًحطىب               
**

 

 3125.2 3078 طالح يًثهح )كُهىضعرج/كغى(

 20.16 22.74 تروذٍُ خاو )%(

 َطثح انطالح انً انثروذٍُ

 الَطٍُ )%(

135.35 

1.02 

155.07 

0.95 

 0.75 0.83 يُثُىٍَُ+ضُطٍُ )%( 

 1.0                  0.97                 كانطُىو )%(                                       

 0.48 0.41 فطفىر انداهس )%(

   

% ل لطوُىك ، 5%  مو د ، 25% دهوى  ، 12لُيوى ضوعره ،  2800% بوروحُن ، 44شرلت اليُ ة/ا دنٍ الوةشأ َيخىٌ  يوً  *      

 % الَطُن .2.8مُز َىنُن + ضطخُن ، % 2.55% فطفى  ،  2.9

   .NRC  1994**حطب الخرلُب الحُوُ ئٍ حبع  لخي لُل الوىاد العيفُت الىا دة فٍ       

 

 

 نُرائح وانًُالشحا

  حأرُر اض فت مطخىَ ث 2َالحع من الضاو                  

الً  يُمت فروس  Oleobiotecالـ  مطخيطرمرخيفت من 

،  اض بُق  رالرتالييم  يً اف ث الاك الحُوىحُىَت بعور  

لغم  يف    50غم / 7.5حفىق الوع ميت الز لزت اض فت  

 يً الوع ميخُن االولً  الطُطرة  و  (P<0.05)معةىَ  

والخٍ ضضيج ا يً  لغم  يف   50غم / 5اض فت  الز نُت 

 100غم / 4.26 مل وبيغ  100حرلُس ليبروحُن الحيٍ غم /

 لغم  يف   50غم / 10اض فت   مل   حيخه  الوع ميت الرابعت 

مل   وباو  ف  ق معةىٌ  ن  100غم /  4.12وضضيج   

الوع ميخُن االولً والز نُت والخٍ ضضيخ  ادنً حرلُس ليبروحُن 

مل    يً الخىالٍ ،  100غم /  4.01و  4.04الحيٍ وبيغ   

مل نالحع حفىق الوع ميخُن  100ام  فٍ افت االلبىمُن غم / 

 يً الوع ميخُن االولً  (P<0.05)الز لزت والرابعت معةىَ  

لغم  يف   حُذ  50غم / 5 الطُطرة  والز نُت اض فت  

غم /  1.76و  1.73ضضيخ  ا يً حرلُس لاللبىمُن وبيغ   

 يً الخىالٍ ، بُةو  ضضيج الوع ميخُن االولً  مل   100

مل    100غم /  1.55و  1.59والز نُت الخرالُس الخ لُت   

 يً الخىالٍ ، ومن نفص الضاو  َخبُن  اك وصىد فروق 

 100معةىَت بُن الوع مالث ل فت فٍ حرلُس الحيىبُىلُن غم /

مل نالحع حفىق  100مل ، ام  فٍ حرلُس الحيىلىز ميغم /

 يً الوع ميت االولً  (P<0.05)ع ميت الرابعت معةىَ  الو

 الطُطرة  حُذ ضضيج ا يً حرلُس ليحيىلىز وبيغ   

مل   حيخه  الوع ميخُن الز نُت والز لزت  100ميغم /  271.95

مل    100ميغم /  264.28و  261.54وضضيخ  حرلُس بيغ   

خٍ وباو  فروق معةىَت  ن الوع ميت االولً وال يً الخىالٍ 

، مل    100ميغم /  252.33ضضيج ادنً حرلُس وبيغ   

ضضيج الوع ميت االولً  الطُطرة  ا يً حرلُس لي مص 

مل    100ميغم /  6.19مل وبيغ    100الُى َ  ميغم /

 ن الوع ميخُن الز لزت والرابعت  (P<0.05)وبف  ق معةىٌ 

و  4.13والخٍ ضضيخ  الل حرلُس لي مص الُى َ  وبيغ   

مل    يً الخىالٍ ، ام  الوع ميت الز نُت  100ميغم /  4.54

فيم ححن هة ل  فروق معةىَت فُو  بُةه  وبُن ب لٍ الوع مالث 

 100ميغم /  5.82وضضيج حرلُس لي مص الُى َ  بيغ   

 مل   .
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 عهُمح فروج انهحى عهً صفاخ انذو انكًُىحُىَحانً  Oleobiotecانـ  يطرحضرذاثُر اضافح يطرىَاخ يخرهفح يٍ ( 2خذول )

 اضاتُع( 3تعًر )

 (. >p 0.05* انحروف انًخرهفح ضًٍ انصف ذشُر انً وخىد فروق يعُىَح تٍُ انًعايالخ عُذ يطرىي انًعُىَح)

حأرُر اض فت مطخىَ ث مرخيفت من   3و َبُن الضاو   

الً  يُمت فروس الييم  يً  Oleobiotecمطخيطر الـ 

حُذ ،    بعا مرو    خوطت أض بُق اف ث الاك الحُوىحُىَت

 100غم / وااللبىمُن َالحع فٍ افت حرلُس البروحُن الحيٍ 

 يً  (P<0.05)مل حفىق الوع ميخُن الز لزت والرابعت معةىَ  

لغم  50غم / 5الوع ميخُن االولً  الطُطرة  والز نُت اض فت  

 يف   حُذ ضضيخ  ا يً حرلُس ليبروحُن الحيٍ  وبيغ   

خرلُس لو  يً الخىالٍ ، مل   100غم /  4.37و  4.45

 مل    يً الخىالٍ ، 100غم /  1.92و  1.95االلبىمُن   

بروحُن ليرلُس ح ادنً بُةو  ضضيج الوع ميخُن االولً والز نُت

،  مل    يً الخىالٍ 100غم /  3.63و  3.54   بيغوالحيٍ 

فيما حفىلج الوع ميت الز نُت معةىَ    ام  حرلُس االلبىمُن 

(P<0.05   172 يً الوع ميت االولً  الطُطرة  وضضيج 

  مل   بُةو  ضضيج الوع ميت االولً المُوت الخ لُت  100غم / 

  حفىلج 3ومن خال  نفص الضاو   مل   ،  100غم /  1.47

 يً الوع ميخُن االولً  P<0.05)الوع ميت الز لزت معةىَ    

 الطُطرة   والز نُت حُذ ضضيج ا يً حرلُس ليحيىبُىلُن 

مل   حيخه  الوع ميت الرابعت وضضيج  100غم /  2.50وبيغ   

مل   وباو  ف  ق معةىٌ  ن الوع ميت  100غم /  2.45  

مل    100غم /  2.07رة  والخٍ ضضيج   االولً  الطُط

بُةو  ضضيج الوع ميت الز نُت الل حرلُس ليحيىبُىلُن وبيغ   

 ن  (P<0.05)مل   وبف  ق معةىٌ  100غم /  1.91

الحيىلىز ميغم  افت حرلُسام  فٍ ، صوُق مع مالث الخضربت 

نالحع حفىق الوع ميخُن الز لزت والرابعت معةىَ   مل 100/

(P<0.05)  يً الوع ميخُن االولً  الطُطرة  والز نُت حُذ 

 248.65و  252.13ضضيخ  ا يً حرلُس ليحيىلىز وبيغ   

 يً الخىالٍ ، بُةو  ضضيج الوع ميخُن  مل   100ميغم / 

غم / مي 218.75و  200.43االولً والز نُت الخرالُس الخ لُت   

ة  ضضيج الوع ميت االولً  الطُطرمل    يً الخىالٍ ،  100

 5.89مل وبيغ    100ا يً حرلُس لي مص الُى َ  ميغم / 

 ن الوع ميخُن  (P<0.05)مل   وبف  ق معةىٌ  100ميغم / 

الز لزت والرابعت والخٍ ضضيخ  الل حرلُس لي مص الُى َ  

مل    يً الخىالٍ ، ام   100ميغم /  4.11و  4.35وبيغ   

ُو  بُةه  وبُن الوع ميت الز نُت فيم ححن هة ل  فروق معةىَت ف

ب لٍ الوع مالث وضضيج حرلُس لي مص الُى َ  بيغ   

 مل   . 100ميغم /  5.24

انً عهُمح فروج انهحى عهً صفاخ انذو انكًُىحُىَح  Oleobiotec( ذاثُر اضافح يطرىَاخ يخرهفح يٍ يطرحضر انـ 3خذول )

 اضاتُع( 5تعًر )

 انًعايالخ

 

 انصفاخ

 انًعايهح االونً

 )انطُطرج(

 انًعايهح انثاَُح

 غى 5

 انًعايهح انثانثح

 غى 5.5

 انًعايهح انراتعح

 غى  10

يم100انكهٍ غى/ انثروذٍُ  3.54±0.23 

b 

3.63±0.14 

b 

4.45±0.08 

a 

4.37±0.11 

a 

 0.13±1.47 يم100االنثىيٍُ غى /

c 

1.72±0.06 

b 

1.95±0.10 

a 

1.92±0.08 

a 

 0.03 ± 2.07 يم100انكهىتُىنٍُ غى/

b 

1.91 ± 0.02 

c 

2.50 ± 0.05 

a 

2.45 ± 0.08 

ab 

 0.71±200.43 يم100انكهىكىز يهغى/

b 

218.75±0.83 

b 

252.13±0.42 

a 

248.65±0.55 

a 

 0.63±5.89 يم100حايض انُىرَك يهغى/

a 

5.24±0.22 

ab 

4.35±0.46 

b 

4.11±0.23 

b 

 (. >p 0.05ذشُر انً وخىد فروق يعُىَح تٍُ انًعايالخ عُذ يطرىي انًعُىَح) * انحروف انًخرهفح ضًٍ انصف

 انًعايالخ

 

 انصفاخ

 انًعايهح االونً

 )انطُطرج(

 انًعايهح انثاَُح

 غى 5

 انًعايهح انثانثح

 غى 5.5

 انًعايهح انراتعح

 غى  10

يم100انكهٍ غى/ انثروذٍُ  4.04 ± 0.07 

b 

± 4.010.06 

b 

± 4.260.05 

a 

± 4.120.03 

ab 

 1.590.04 ± يم100االنثىيٍُ غى /

b 

± 1.550.04 

b 

± 1.730.06 

a 

± 1.760.02 

a 

 0.05 ± 2.45 يم100انكهىتُىنٍُ غى/

a 

2.46 ± 0.03 

a 

2.53 ± 0.04 

a 

2.36 ± 0.06 

a 

 3.18 ± 252.33 يم100انكهىكىز يهغى/

b 

261.54 ± 2.24 

ab 

264.28 ± 2.08 

ab 

271.95 ± 1.87 

a 

 0.18 ± 6.19 يم100انُىرَك يهغى/حايض 

a 

5.82 ± 0.16 

ab 

4.13 ± 0.17 

b 

4.54 ± 0.15 

b 
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الاك الً  مصلزَ دة البروحُن الحيٍ فٍ َرصق ضبب      

احو   امُةُت اض ضُت   يOleobioteً احخىاء مطخيطر 

حسَا من بة ء البروحُن والعطالث والعظ ك ومن رَّمق زَ دة 

الةوى فٍ الطُى  وزَ دة بم ء الح لطُىك فٍ صطم الطُر بسَ دة 

معا  االَص االض ضٍ فٍ الضطم ووصىد الحيُطُرَسَن 

وح مص الغيُطراحُ  الخٍ حوخي  فع لُت مش بهت ليهرمىن ث 

ب حُت  الخٍ حسَا من ححىَن الطخُروَاَت  هرمىن ث ن

 Laakso وStahl-Biskup  البروحُة ث وحميل من حيييه  

زَ دة االلبىمُن  و   1993واخرو  ، Kuhn ؛1990،

الاك َسَا من الي لت الوة  ُت ليطُى   مصلوالحيىبُىلُن فٍ 

   .2010وآخرو    Tollbaص ء هذا مخفم  مق 

ليىلىز بالزم  الاك لا َعىد الطبب فٍ ا حف ا حرلُس و        

 يً مىاد Oleobiotec  الً احخىاء الوطخيطر الةب حٍ

الوطؤو   ن  Glucocorticoidsفع لت مش بهت فٍ  ويه  

زَ دة مطخىي ضحر الحيىلىز فٍ بالزم  دك الطُى  نخُضت 

ححىَن الحربىهُا اث من مص د  غُر لربىهُا احُت بعويُت 

Gluconeogenesis  والوطؤو   ن إحو ك هذه العويُت هى

هرمى  الحى حُحىضخُرو  الذٌ َؤرر  يً العاَا من 

اليذا  لهو  دو  فٍ  GOT , GPTانسَو ث الحبا مةه  

ححىَن الحيىلىز من مص د  غُر لربىهُا احُت معخواة  يً 

 Oleobiotec االحو   االمُةُت الوىصىدة فٍ مطخيطر

َميل من الذٌ ىضخُرو  وانرف   فع لُت هرمى  الحى حُح

ولذل  حرلُس ح مص البىلُ   , GOT GPTف  يُت انسَوٍ 

Uric acid   وَا   ل  اَط   يً انرف   حعر  الطُى

   لإلصه د لو  ا  الوىاد الفع لت الوىصىدة فٍ مطخيطر

Oleobiotec  حعسز الةش ظ الوط د لاللطاة  ن ظرَك

 Karadas  حعسَس الح  وحُة ث  ةا حغذَخه  لفروس الييم

 .  2014،واخرو 

 

انًصادر 

 

اتراهُى ، ضُاء خهُم . و تطرش ،غطاٌ      

. دو  اض فت الوطخريص الو ئٍ والوطيىق 2002َىضف.

لزورة نب ث الفيفل االحور الً م ء الشرب والعيُمت ليخرفُف 

من االصه د اليرا ٌ فٍ فروس الييم الوضها حرا َ ، 

                                                                                                                         .                                                               435-443. 2 :23الوضيت العرالُت ليعيىك البُطرَت ،  

. ح رُر اض فت  2003انُذاوٌ، َهاد عثذ انهطُف عهٍ.    

او زَخه  الً  Nigella Sativteبذو  اليبت الطىداء 

والفطيضُت لذلى  فروس العيُمت فٍ بعص الصف ث االنخ صُت 

 ص معت بغااد  . -الييم.  ض لت الو صطخُر. ليُت الس ا ت 

طه ، احًذ طاَص . و يحًىد ، يعذ عثذ انكرٌَى . و ضعُذ     

.  حأرٌُر اضخرااك مطخٌىَ ث مرخيفت 2011، خًُم يحًذ. 

البردلىظ  يً بعص الصف ث اإلنخ ٌصُت  من مطيىق نب ث

ىا  وز الوربً حيج ظروا والفطيٌضُت  لفروس الييم ن

  : 3دَ لً ليعيىك الس ا ُت .      اإلصه د اليرا ٌ . مضيت 

2 .59- 49.    

و عهٍ  انثاوٌ ، فراش حطٍُ  عهٍ ، َهاد عثذ انهطٌُف .  

حأرُر إض فت صذو  نب ث  . 2002، حافظ يىضً . 
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