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تأثير حقن المستخلص المائي للبروبولس في بيض الدجاج على نسبة الفقس
وبعض الصفات الفسلجية ألفراخ اللحم
والء حسين علي الشمري
مجيد علي فهد
الكلية التقنية المسيب

الخالصة
أجري البحث بهدف دراسة تأثير المستخلص المائي للبروبولس في نسبة الفقس ووزن األفراخ الفاقسة باإلضافة
إلى بعض الصفات الدمية لألفراخ المتمثلة بحجم خاليا الدم المرصوصة وتركيز خضاب الدم ونسبة الخاليا المتغايرة إلى
الخاليا اللمفية وتقدير مستوى الكلوكوز والكولسترول والبروتين البالزمي.استخدم في البحث  033بيضة مجننه بعمر23
أيام وزعت عشوائيا" على خمس معامالت متساوية كل معاملة احتوت على  03بيضة وكل معاملة وزعت بالتساوي
وبشكل عشوائي على مكررين وكل مكرر أحتوى على  03بيضة  .حقن البيض في ثالث معامالت بالمستخلص المائي
للبروبولس واستخدمت معاملتان للسيطرة وكان ترتيب المعامالت كاألتي:
المعاملة األولى  :معاملة السيطرة السالبة .
المعاملة الثانية  :معاملة السيطرة الموجبة ( حقنت كل بيضة فيها  3.2مل ماء مقطر ) .
المعاملة الثالثة  :حقن البيض فيها بالمستخلص المائي للبروبولس بتركيز  43ملغم /مل .
المعاملة الرابعة  :حقن البيض فيها بالمستخلص المائي للبروبولس بتركيز  233ملغم /مل .
المعاملة الخامسة  :حقن البيض فيها بالمستخلص المائي للبروبولس بتركيز  243ملغم /مل .
أشارت نتائج البحث إلى عدم وجود تأثير معنوي للمستخلص المائي للبروبولس في نسبة الفقس ونسبة األفراخ المشوهة
بينما ادى حقن المستخلص الى تأثيرعالي المعنوية ( ) p > 3.32في الوزن الجسمي لألفراخ الفاقسة والتي بلغت 55.04
و  55.03و 54.54غرام /فرخة للمعاملة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي  .و أوضحت النتائج ايضا عدم وجود
فروق معنوية بين الصفات الخلوية للدم والتي شملت حجم خاليا الدم المرصوصة و تركيز خضاب الدم في حين أدى
حقن المستخلص إلى تحسن نسب الخاليا المتغايرة إلى الخاليا اللمفية وبمستوى عالي المعنوية ( ) p > 3.32لدى األفراخ
في معامالت البحث والتي كانت مساوية  3.10و. 3.10
الكلمات المفتاحية  :البروبولس .حقن البيض.و 3.10للمعاملة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي  .وبينت نتائج البحث
أيضا" عدم وجود تأثيرا" معنويا" لمستخلص البروبولس في بعض الصفات الكيموحيوية للدم والتي تمثلت بمستوى تركيز
الكلوكوز البالزمي بدم االفراخ إال إن النتائج أشارت إلى تأثير المستخلص وبمستوى عالي المعنوية ( ) p > 3.32في
خفض تركيز الكولسترول وبلغ  205.25 ، 200.50و 240.03ملغم  233/مل في المعاملة الثالثة والرابعة والخامسة
على التوالي وارتفاع مستوى البروتين البالزمي بمستوى ( ) p > 3.32وبلغت  0.00 ، 0.20و 4.30غم 233 /مل
للمعاملة الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي .ويستنج من البحث إن المستخلص المائي للبروبولس كان له تأثيرا" هاما"
في زيادة أوزان األفراخ بعد الفقس وتحسن نسبة الخاليا المتغايرة إلى الخاليا اللمفية وخفض مستوى الكولسترول ورفع
مستوى البروتين البالزمي في دم األفراخ الفاقسة .

المقدمة
تتميز السالالت الحديثة لفروج اللحم بسرعة
نموها وتحسن أداءها اإلنتاجي المتمثل بارتفاع أوزانها
الجسمية وكفاءة تحويلها الغذائي مما جعلها تعاني من
نقص بإمدادات الطاقة وبعض العناصر الغذائية المهمة
كاألحماض االمينية والفيتامينات والمعادن األمر الذي
يستدعي االعتماد على التغذية المبكرة (early
)feedingألجنة بيض التفقيس المنتج لمثل هذه
السالالت  ،وتعد تقانة حقن بيض التفقيس ( inovo
 )injectionببعض المحاليل المغذية من أهم التقانات
التي تسهم في ضمان حيوية األجنة وإنتاج أفراخ سليمة
ذات صحة جيدة وأداء إنتاجي متميز] .[1وقد اشارت
العديد من البحوث إلى أهمية حقن المحاليل المغذية
كاألحماض االمينية والفيتامينات والمعادن ][2
والمعززات الحيوية ( )probioticsوفيتامين [3] C
ويبدو إن تقانة حقن المحاليل المغذية في بيض التفقيس
تلعب دورا هاما في تسريع عملية امتصاص صفار
البيضة من كيس الصفار وتقليل حاالت تعرض األفراخ
اللتهاب كيس الصفار والتهاب السرة إضافة إلى تسريع
البحث ستل من رسالة الدبلوم العالي للباحث الثاني

عملية التطور للجهاز الهضمي والمناعي وجهاز التنظيم
الحراري وتقليل هالكات األفراخ خالل األيام األولى من
عمرها وعدم تعرضها لحالة الجفاف الن التغذية المبكرة
وتسريع امتصاص كيس الصفار وتمثيل الدهون يؤدي
إلى إنتاج كمية من الماء يدعى الماء التمثيلي
( )metabolic waterالذي يلعب دورا هاما في سرعة
تطور االمعاء وسرعة امتصاص كيس الصفار ] .[1يعد
البروبولس (  ( propolisاحد المنتجات النباتية
الطبيعية التي يجمعه نحل العسل ويخزنه بشكل مادة
صمغية يستخدمه لسد الشقوق في خاليا النحل بهدف
منع دخول المسببات المرضية كالبكتريا والفايروسات
إلى داخل الخلية  ،وقد شاع استخدام هذا المنتج في
الطب الشعبي القديم وذلك لفعاليته ضد العديد من
المسببات المرضية كالبكتريا والفايروسات والفطريات
والطفيليات في اإلنسان والحيوان وذلك ألحتواءه على
الكثير من المواد الكيميائية مثل الفينوالت المتعدده
( )polyphenolsوالفالفونيدات ()flavonoids
واألحماض الفينولية ( )phenolic acidsوحامض
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المؤية لحجم خاليا الدم المرصوصة ( Packed Cell
الكافيك ( )caffeic acidواالسترات ()esters
 ( Volume , PCVوانخفاض تركيز الكولسترول
والفيتامينات والمعادن] . [4وفي مجال تغذية الدواجن
وزيادة تركيز البروتين البالزمي أضافة الى تحسين
فقد شاع استخدام مستخلص البروبولس في السنوات
نسبة الخاليا المتغايرة الى الخاليا اللمفية ()H/L
االخيرة كإضافة غذائية في عالئق فروج اللحم والدجاج
 .[6] Heteophil lymphocyte ratioوبالرغم من
البياض واثبت فعاليته في تحسن االداء االنتاجي للطيور
وتحسن حالتها المناعية ] .[5ومن الجدير بالذكر ان
استخدام مستخلص البروبولس كأضافة علفية في غذاء
المركبات الرئيسية التي تدخل في تركيب البروبولس
الطيور الداجنة اال ان الدراسات لم تتطرق الى استخدام
والفالفونات
()flavonides
كالفالفونيدات
هذا المستخلص في التغذية المبكرة من خالل حقنه في
( )flavonesواألحماض األروماتية واألسترات اضافة
بيض التفقيس لذلك صممت هذه الدراسة لبيان تأثير
المستخلص المائي للبروبولس في حقن بيض التفقيس
الى المكونات الثانوية كاألحماض األمينية وخاصة
ودراسة تأثير ذلك في نسبة الفقس ووزن االفراخ
األرجنين والبرولين واألحماض الدهنية والسكريات مثل
الفاقسة أضافة الى دراسة بعض الصفات الدمية لالفراخ
الكلوكوز والفركتوز والفيتامينات تلعب دورا" هاما" في
بعد الفقس .
تحسين بعض الصفات الدمية لالفراخ مثل ارتفاع النسب

المواد وطرائق العمل
الحرارة على05.3م °ورطوبة نسبية  %03ولم يتم
تقليب البيض في األيام الثالثة األخيرة من فترة التفقيس.
االستخالص المائي للبروبولس  :تم الحصول على مادة
البروبولس الخام من االسواق المحلية في محافظة بغداد
و اعتمدت الطريقة المشار إليها من قبل ] [7في
االستخالص المائي للبروبولس والتي شملت أخذ 13
غرام من مادة البروبولس الخام وتقطيعها إلى قطع
صغيره ووضعت في دورق حجمي سعته  143مل وتم
إضافة  233مل الماء المقطر إليها،بعدها وضعت على
جهاز الهزاز كهربائي لمدة  15ساعة لغرض إذابة
المادة الخام وبعدها تم وضع المادة المذابة في أنابيب
أختبار وطردت مركزيا" بسرعة  0333دورة/دقيقة
لمدة  13دقيقة.وتم جمع الطافي في وعاء زجاجي
ووضع في الفرن الكهربائي لمدة يومين بدرجة  43م°
لغرض التجفيف .أخذت المادة الجافه وتم عمل تراكيز
مختلفة منها وهي  233، 43و 243ملغم/مل .
ولتحضير محلول ذي تركيز  43ملغم233/مل فقد تم
اذابة 3.4غم من المستخلص المائي في  2333مل ماء
مقطر ،في حين تم اذابة غرام واحد من المستخلص
المائي في  2333مل ماء مقطر للحصول على تركيز
 233ملغم  233/مل بينما تم اذابة  2.4غم من
المستخلص في  2333مل ماء مقطر للحصول على
تركيز قدره  243ملغم233/مل.
طريقة حقن البيض :
تم حقن البيض في اليوم العاشر من عمر الجنين
بعد فحص البيض ضوئيا" لغرض استبعاد البيض الغير
المخصب وتحديد الفسحة الهوائية وعقمت منطقة الحقن
بوساطة الكحول وأستعمل ثاقب مدبب لثقب قشرة
البيضة وبعدها تم حقن المحاليل المستخدمة بوساطة
محقنه سعة  2مل حيث تم إدخال إبرة الحقن للوصول
إلى الغشاء اللقانقي وبعدها تم تعقيم مكان الحقن وغلقه
بشريط الصق وإعادة البيض إلى الحاضنة .
الصفات المدروسة :
 -2النسبة المئوية للفقس :حسبت النسبة المؤية للفقس
حسب ماذكره ][8
 -2النسبة المئوية لألفراخ المشوهه  :حسبت هذه
النسبة حسب ماذكره ][9

أستخدم في البحث  033بيضه مخصبه ذات
جنين حي بعد فحصه ضوئيا" في اليوم العاشر من عمر
الجنين وخالل فترة التفقيس التي ابتدأت من اليوم الثاني
والعشرين من شهر أذار لغاية الثاني من نيسان 1322
في مفقس بابل الواقع في ناحية النيل  /قضاء المحاويل
/محافظة بابل .تم توزيع البيض على خمسة معامالت
متساوية كل معاملة تضمنت  03بيضه وزعت عشوائيا"
على مكررين كل مكرر أحتوى على  03بيضه .حقن
البيض في اليوم العاشر لحضانة البيض في الغشاء
اللقانقي ) )Chorio-allantiosوقد رتبت المعامالت
كالتالي:
المعاملة األولى (:)T1اعتبرت مجموعة السيطرة
السالبة وشملت البيض غير المحقون بأي محلول.
المعاملة الثانية ( :)T2اعتبرت مجموعة السيطرة
الموجبة وشملت حقن كل بيضه بكمية قدرها  3.2مل
ماء مقطر.
المعاملة الثالثة ( :)T3وشملت حقن البيض بالمستخلص
المائي للبروبولس وبتركيز  43ملغم/مل وبجرعة قدرها
 3.2مل لكل بيضة .
المعاملة الرابعة ( :)T4وشملت حقن البيض
بالمستخلص المائي للبروبولس وبتركيز  233ملغم/مل
بجرعة قدرها  3.2مل لكل بيضة .
المعاملة الخامسة ( :)T5وشملت حقن البض فيها
بالمستخلص المائي للبروبولس وبتركيز  243ملغم/مل
وبجرعة قدرها  3.2مل لكل بيضة .
أستخدم بيض تفقيس فروج اللحم تابع لساللة
هبرد( )Hubbard classicوقد روعي اختيار البيض
الصالح للتفقيس من حيث تجانسه بالوزن بعد استبعاد
البيض المتصدع والمشوه وتم حقن البيض في المفقس
وبعد إتمام عملية الحقن وضع البيض في جهاز الحاضنة
من نوع ري فور  53سعة  20033بيضه وتم تنظيم
درجة حرارة الحاضنة على  05.5م °ورطوبة نسبية
قدرها  %03وتقليب البيض  15مره باليوم أوتوماتيكيا"
إبتداءا" من اليوم األول للحضن ولغاية نهاية اليوم 20
من الحضن وبعدها نقل البيض إلى جزء المفقسة وتم
وضع البيض في أواني مستوية القاعدة ونظمت درجة
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األخرى بزاوية  °54وتركت لتجف لمدة  23دقائق .
 -3وزن األفراخ عند الفقس  :تم وزن األفراخ الفاقسة
وبعدها صبغت الشرائح بمزيج من صبغتي Wright
في كل مكرر وذلك بوزن عشرة أفراخ سوية" من كل
 Gimsaوفقا" لطريقة] [12وتم أجراء العد الكلي
مكرر ثم استخراج معدل وزن كل فرخ لذلك المكرر
باستعمال ميزان حساس .
لخاليا اللمفية والخاليا المتغايرة باستعمال المجهر
بعد اتمام عملية وزن األفراخ في المفقس تم أخذ 43
الضوئي تحت قوة تكبير  2333للعدسة الزيتية وبعدها
فرخا" من األفراخ بواقع عشرة أفراخ لكل معاملة بواقع
قسمت نسبة الخاليا المتغايرة لكل شريحة على نسبة
خمسة أفراخ لكل مكرر ونقلت هذه االفراخ حاال" إلى
الخاليا اللمفية .
مختبر الفسلجة في الكلية التقنية المسيب لغرض جمع
ثانيا"  :الفحوصات الكيموحيوية للدم وشملت مايلي :
نماذج دم منها .جمعت 1سم ³من الدم من كل فرخه في
 -2تقدير تركيز الكلوكوز البالزمي  :اعتمدت الطريقة
أنابيب اختبار حاويه على مانع تخثر( )EDTAلغرض
الضوئية المذكورة من قبل ] [13وذلك باالستعانه بعدة
( )kitمن نوع  Linear chemicalsاسبانية المنشأ
تقدير بعض الفحوصات الدمية وتم جمع عينات بالزما
الدم لغرض الفحوصات الكيموحيوية .
واعتمدت الطريقة على ترسيب البروتينات بوساطة
الفحوصات الدمية  :وشملت مايلي :
حامض  Tungestic acidواستمرار الفحص باستعمال
أوال" :الفحوصات الخلوية للدم :شملت هذه الفحوصات
الرائق وأكسده واختزال المحاليل وقيست باستعمال
على ما يلي:
جهاز الطيف الضوئي بطول موجي قدرة  533نانوميتر
 -1تقدير النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة
.
 -1تقدير تركيز الكولسترول البالزمي :أجريت عملية
(: )PCV
أعتمدت الطريقة المشار اليها من قبل ] [10والتي
تقدير الكولسترول باالستعانه بعدة ( )kitمن نوع
 BioSystemsاسبانية المنشأ وتمت عملية القياس تبعا"
شملت على استعمال أنابيب شعرية حاوية على مانع
تخثر ملئت بالدم لغاية الثلثين من طولها وغلق الطرف
لطريقة] [14وذلك باالعتماد على تفاعل الكولسترول
األخر لها بوساطة الطين االصطناعي ووضعت في
مع كلوريد الحديديك وحامض الكبريتيك ليعطي اللون
جهاز الطرد المركزي الدقيق لمدة  24دقيقة وتم قياس
القرنفلي .
النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة بأستعمال
 -0تقدير البروتين الكلي في البالزما  :أستعملت عدة
مسطرة خاصة لهذا الغرض .
( )kitمن نوع  Biomaghrebاسبانية المنشأ وأجريت
 -2تقدير تركيز خضاب الدم :تم تقدير تركيز خضاب
عملية القياس حسب الطريقة المذكورة من قبل ][15
الدم حسب الطريقة] [11باستعمال كاشف Drabkins
والتي تعتمد على أساس المواد التي تحتوي على
حيث سحب  3.31مل من الدم وخلط مع  4مل من
األصره الببتيدية تعطي مركب أرجواني اللون مع
الكاشف وترك لمدة  4دقائق وبعدها وضع في جهاز
محاليل النحاس القاعدية(.)Biuret
الطرد المركزي بسرعة  4333دورة/دقيقة لغرض
حللت النتائج البحث باستخدام التصميم العشوائي الكامل
التخلص من أنويه وأغلفة خاليا الدم الحمر وتم القراءة
لدراسة تأثير معامالت الحقن بالبيضة على الصفات
باستعمال جهاز الطيف الضوئي .
المدروسة وتم مقارنة االختالفات بين المتوسطات
باختبار  Duncanمتعدد الحدود ] [16واستعمال
 -3نسبة الخاليا المتغايره/خاليا اللمفية()H/L
البرنامج اإلحصائي الجاهز SASوحسب].[17
:استعملت شرائح زجاجية نظيفة ووضعت قطرة من
الدم على الشريحة ونشرت بوساطة شريحة زجاجية
أخرى وضعت فوق قطرة الدم وسحبت فوق الشريحة

النتائج والمناقشة
الجسم لألفراخ يالحظ ان االوزان الجسمية تفوقت تفوقا"
عالي المعنوية( )p < 3.32في المعاملة الرابعة
( 55.03غم ) والمعاملة الخامسة ( 54.54غم ) على
المعاملة الثالثة ( 55.04غم ) وان جميع معامالت الحقن
كانت قد تفوقت على معامالت السيطرة السالبة(51.43
غم) والسيطرة الموجبة( 51.54غم) .ان التحسن
المعنوي في اوزان االفراخ قد يعزى الى تأثير
المركبات الفعالة للبروبولس كالفالفونيدات والفالفونات
واألحماض األمينية وخاصة االرجنين والبرولين
والمعادن والفيتامينات التي تحتاجها االجنة خالل فترة
تطورها ] .[5وقد يكون هذا التحسن في االوزان
الجسمية لالفراخ ناتجا"عن تنشيط االنقسام الخيطي
( )mitosisلخاليا الجسم و تخليق البروتين الحيوي
فيها ((protein biosynthesisبفعل المركبات الفعالة
في مستخلص البروبولس .الباحث  Gabrysوجماعته

أشارت نتائج التحليل االحصائي الموضحة في
الجدول ( )2إلى عدم وجود فروقاٍَ معنوية بين النسب
المئوية للفقس في معامالت البحث بالرغم من
الفروقات الحسابية بينهما والتي كانت لصالح معامالت
الحقن بالمستخلص المائي للبروبولس والتي بلغت
 %05.00، %00.05 ،%03.3للمعاملة الثالثة
والرابعة والخامسة على التوالي .أن التحسن الحسابي
في نسبة الفقس للبيض قد يكون بسبب تأثير المركبات
الفعالة للبروبولس والمتمثلة بالفالفونيدات والفالفونات
واألحماض األروماتية واألحماض األمينية والدهنية
والمعادن والفيتامينات والتي قد تلعب دورا" هاما" في
تحسن نسبة الفقس للبيض هذا باألضافة الى الفعل
الحيوي المهم للبروبولس وهو فعله المضاد لنموأنواع
عديدة من البكتريا وخاصة" بكتريا اآلي كوالي
( )E.coliوالسالمونيال ]. [18و فيما يخص أوزان
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مثل قصر المنقار العلوي وتشوه االرجل ] . [20وتشير
] [19أشار الى اعادة تكوين وبناء انسجة اللبائن
نتائج الجدول ( )1إلى الصفات الخلوية للدم في افراخ
(  )mammalian tissue regenerationعند زرع
االنسجة خارج جسم الحيوان ) (in vitroواضافة
التجربة حيث لم يالحظ اختالفا" معنويا بين النسب
المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة بين المعامالت
مستخلص البروبولس لها االمر الذي ادى الى نمو هذه
المدروسة وقد يعزى ذلك إلى قصر فترة التطور
االنسجة بفعل تنشيط االنقسامات الخلوية من جراء تأثير
الجنيني منذ الحقن بالمستخلص لغاية موعد الفقس اما
البروبولس  .وتشير النتائج ايضا الى عدم وجود
بالنسبة الى تركيز خضاب الدم فلم يالحظ ايضا
فروقات معنوية في نسبة االفراخ المشوهة بين معامالت
تأثيرا" معنويا" لمستخلص البروبولس في مستوى
البحث حيث انعدم وجود االفراخ المشوهه في المعاملة
الرابعة والخامسة في حين بلغت  %0.00في المعاملة
تركيز خضاب الدم وقد يعزى ذلك إلى عدم اتاحة
الفرصة المناسبة لتأثير مستخلص البروبولس منذ فترة
الثالثة ولم تكن الفروقات معنوية عند المقارنة بمعامالت
السيطرة
و
السالبة()%2.05
السيطرة
الحقن باليبضة ولغاية موعد الفقس في حين
ذكرالسلطاني ] [21ان تحسن تركيز خضاب الدم من
الموجبة(. )%0.00ان الحقن بالمحاليل المغذية ومنها
جراء مستخلص البروبولس في عالئق فروج اللحم
االحماض االمينية والفيتامينات والمعادن تعد طريقة
المخمج بطفيلي الكوكسيديا واعزى ذلك الى تاثير
مثلى لمنع حدوث التشوهات الجنينية واضطرابات
البروبولس في زيادة جاهزية
الجهاز الهيكلي ومنع حدوث العاهات الجسمية لالفراخ
جدول ( :)2تأثير الحقن بالمستخلص المائي للبروبولس في نسبة الفقس ووزن األفراخ الفاقسة ونسب األفراخ المشوهة
(المتوسط  ±الخطأ القياسي )
المعاملة

الفقس ()%

الوزن عند الفقس(غم)

3.43±51.43 c
25.33±86.0
األولى (سيطرة سالبة)
3.14±51.54 c
23.33±00.00
الثانية (سيطرة موجبة)
3.24±55.04 b
3.33 ±03.33
الثالثة (43ملغم/مل بروبولس)
3.53±55.03 ab
55.03±00.05
الرابعة(233ملغم/مل بروبولس)
3.14±54.54 a
2.00±05.00
الخامسة(243ملغم/مل بروبولس)
N.S.
**
مستوى المعنوية
المتوسطات التي تحمل حروفا" مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا" فيما بينها .
** .) P> 3.32( :
: N.Sغير معنوي .

األفراخ المشوهة
)(%
3.50±2.05
3.00±0.00
3.00±0.00
3.3 ± 3.3
3.3 ± 3.3
N.S.

ما ذكره ] [6والذي اوضح تحسن قيمة  H/Lفي الدجاج
البياض الذي غذي على عالئمق احتموت علمى مسمتخلص
البروبمممولس بتركيمممز  233و 243ملغمممم  /كغمممم علمممف و
أعممزى ذلممك الممى فعاليممة البروبممولس فممي تحفيممز جممراب
فابريشيا فمي زيمادة انتماج الخاليما اللمفاويمة .أن انخفماض
نسمممبة الخاليممما المتغمممايرة المممى الخاليممما اللمفاويمممة تعطمممي
انطباعا جيدا عن صحة الطيور و مستوى االجهماد المذي
تتعرض له و ان ارتفاع هذه النسبة عن المعدل العام يدل
علممى تعممرض الطيممو الجهمماد شممديد مممن خممالل انخفمماض
نسممب الخاليمما اللمفاويممة و الممذي يعممزى الممى زيممادة افممراز
هورمممون محممرض القشممرة الكضممرية (Adrinocorti
) Cotrophic Hormoneالمفمرز ممن الغمدة النخاميمة
والممذي يممؤدي الممى رفممع نسممبة الخاليمما اللمفاويممة و خفممض
نسبة الخاليا المتغايرة في الدجاج.

هضمممم الحديمممد وامتصاصمممة ورفمممع كفممماءة توليمممد
الهيموغلمموبين .وأشممارت نتممائج البحممث ايضمما (جممدول )1
الممى تممأثير المسممتخلص المممائي للبروبممولس فممي التحسممن
العممالي المعنويممة ( ) p > 3.32لنسممبة الخاليمما المتغممايرة
والخاليمممما اللمفيممممة ( )H/Lوالتممممي بلغمممممت 3.10 ،3.10
و 3.10للمعممممامالت الثالثممممة والرابعممممة والخامسممممة علممممى
التمموالي ويعممود ذلممك الممى المركبممات الفعالممة للبروبممولس
ومنها الفالفونمات والفالفونيمدات والتمي تسمهم فمي خفمض
اعمداد خاليمما المتغممايرات وزيممادة اعممداد الخاليمما اللمفاويممة
وتعممد خاليمما المتغممايرات خاليمما بلعميممة تسمماعد فممي حمايممة
الجسممم مممن تممأثير المسممببات المرضممية فممي حممين تعتبممر
الخاليمما اللمفيممة والتممي تلعممب دورا" هاممما" فممي االسممتجابة
المناعية الخلويمة وان النسمبة بينهمما يمدل علمى االسمتجابة
لألجهاد (  )stressorوقد جاءت هذه النتائج متوافقة ممع
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جدول ( : )1تأثير حقن البيض بالمستخلص المائي للبروبولس في الصفات الخلوية للدم بعمر يوم واحد لألفراخ (المتوسط
 +الخطأ القياسي) .
تركيز خضاب الدم
حجم خاليا الدم
المعاملة
(غم233/مل)
المرصوصة ()%
3.02±0.00
3.05±15.3
األولى (سيطره سالبة)
3.10± 0.00
3.00±15.3
الثانية (سيطرة موجبة)
3.52±0.00
2.11±15.03
الثالثة(43ملغم/مل بروبولس)
3.10±0.00
3.10±15.03
الرابعة(233ملغم/مل بروبولس)
3.50±0.10
2.05±10.53
الخامسة(243ملغم/مل بروبولس)
N .S.
N . S.
مستوى المعنوية
المتوسطات التي تحمل حروفا" مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا" فيما بينها .
** .)p > 3.32( :
 : N.S.غير معنوي .

أممما بالنسممبة إلممى الصممفات الكيموحيويممة للممدم فقممط
بينت نتـائج التحليمل اإلحصمائي الموضمحة بالجمدول ()0
عمممممدم وجمممممود تمممممأثيرا" معنويممممما" للمسمممممتخلص الممممممائي
للبروبممولس فممي مسممتوى تركيممز الكلوكمموز والتممي كانممت
مسممممممممممماوية  251.00 ، 252.02و  250.02ملغمممممممممممم /
233مممل فممي المعاملممة الثالثممة والرابعممة والخامسممة علممى
التممموالي فمممي حمممين كانمممت مسممماوية 215.12و 210.50
ملغمممم 233/ممممل لمعممماملتي السممميطرة السمممالبة والسممميطرة
الموجبة على التوالي  .أما تركيز الكولسمترول البالزممي
لألفراخ فقمد تبمين ممن الجمدول نفسمه ( )0إن المسمتخلص
المممممائي للبروبممممولس كممممان لممممه تممممأثرا" عممممالي المعنويممممة
( )p>0.01في خفمض تركيمز الكولسمترول وبلغمت القميم
 205.25 ، 200.50و  240.03ملغمممم  233 /ممممل فمممي
المعاملممة الثالثممة والرابعممة والخامسممة علممى التمموالي ولممم
تختلف المعاملة الخامسة عن المعاملمة الرابعمة والمعاملمة
الرابعمممممة التمممممي ال تختلمممممف عمممممن المعاملمممممة الثالثمممممة .إن
االنخفمماض الحاصممل فممي تركيممز الكولسممترول البالزمممي
لألفراخ ربمما يعمود إلمى تمأثير الفالفونمات والفالفونيمدات
التممي تسممهم فممي السمميطرة علممى ايممض الكوليسممترول فممي
االفمممممراخ .الباحمممممث] [6اشمممممار المممممى تحسمممممن مسمممممتوى
الكوليسممترول البالزمممي فممي الممدجاج البيمماض الممذي غممذي

الخاليا المتغايرة
/اللمفية ()H/L
3.31±3.50 a
3.35± 3.51 a
3.32± 3.10 b
3.32±3.10 b
3.32± 3.10 b
**

على عالئق احتوت علمى تراكيمز مختلفمة ممن مسمتخلص
البروبممممولس و أعممممزى هممممذا التحسممممن الممممى المركبممممات
الكيميائية الفعالة فيه و منها الفالفونات و الفالفونيمدات و
التممممي تلعممممب دورا هاممممما فممممي ايممممض الكولسممممترول فممممي
الكبمممد.ويالحظ ممممن نتمممائج الجمممدول ( )0تمممأثيرا" عمممالي
المعنويممة (  )p >3.32لمسممتخلص البروبممولس فممي رفممع
تركيز البروتين البالزمي لألفراخ حيث تميمزت المعاملمة
الخامسة بأعلى تركيز (  4.30غم 233 /مل ) فمي حمين
كانمممت مسممماوية  0.20و 0.00غمممم  233/ممممل للمعاملمممة
الثالثة والرابعمة علمى التموالي  .إن التحسمن الواضمح فمي
تركيمز البمروتين البالزممي يعمود إلمى التمأثيرات االيضممية
للبروبولس والتي تحفز إنتماج البروتينمات المناعيمة وذلمك
ال حتوائممممممه علممممممى مسممممممتوى عممممممالي مممممممن الفالفونممممممات
والفالفونيمممدات واألحمممماض االمينيمممة .لقمممد بمممين كمممل ممممن
الباحممث  Camposوجماعتممه ] [22والباحممث ماميثممه
] [23وجود تأثير بنائي (  )anabolicللبروبولس واذي
يسممهم فممي بنمماء أنسممجة الجسممم ونموهمما بفعممل المحتمموى
العممممالي للبروبممممولس مممممن العناصممممر المنشممممطة للنمممممو
كاألحمممممماض االمينيمممممة وخاصمممممة االلنمممممين واالرجنمممممين
واألحممماض الدهنيممة والفيتامينممات والمعممادن التممي تممؤدي
الى تحسين صحة االفراخ .

جدول ( )0تأثير المستخلص المائي للبروبولس في الصفات الكيموحيوية لدم األفراخبعمر يوم واحد (المتوسط  +الخطأ
القياسي).
البروتين (غم233/مل
الكولسترول
الكلوكوز
المعاملة
(ملغم233/مل )
(ملغم233/مل)
)
3.20 ±1.44 c
5.01±255.51 ab
0.00± 215.12
األولى (سيطرة سالبة)
3.20± 1.03 c
1.00± 255.44 a
4.50±210.50
الثانية (سيطرة موجبة)
3.10±0.20 bc
4.00±200.50abc
0.10±252.02
الثالثة(43ملغم/مل بروبولس)
3.01±0.00 b
1.51± 205.25bc
0.54±251.00
الرابعة(233ملغم/مل بروبولس)
3.05± 4.30 a
1.03±240.03 c
22.30±250.02
الخامسة(243ملغم/مل بروبولس)
N.S.
**
**
مستوى المعنوية
المتوسطات التي تحمل حروفا" مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا" فيما بينها .
** . )p > 3.32( :
 : N.Sغير معنوي .
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Inovo injection of water extracted propolis on hatchability
and some physiological characteristics of broiler chickens
M. A.FAHAD

W. H. A. AL-Shemmmari
Technical College/Al- Musayab

Abstract
The research was conducted to investigate the effect of water extracted propolis on
hatchability,body weights of hatched chicks as well as some hematological traits which were
represented by packed cell volume,Hemoglobin concentration ,Heterophil lymphocyte ratio,in
addition to evaluation of glucose, cholesterol and plasma protein .A total of 300 embryonated
eggs,10th day of incubation were used in the experiment , those eggs were randomly allocated
in to 5 treatments , each treatment included 2 replicates , 30 eggs of each replicate . Eggs were
injected by water extracted propolis in to 3 treatments meanwhile ,other 2 treatments were
left as control,treatments were arranged as follow:
T1: Negative control treatment .
T2 :Posative control treatment(0.1 ml of distilled water was injected in each egg).
T3: Eggs in this treatment were injected with 50 mg /ml of water extracted propolis (0.1
ml/egg) .
T4: Eggs in this treatment were injected with 100 mg / ml water extracted propolis (0.1
ml/egg).
T5: Eggs in this treatment were injected with,150 mg / ml water extracted propolis . (0.1
ml/egg) .
Results showed no significant effect of water extracted propolis on hatchability and
percentages of deformed chicks , mean while, the extracted propolis led to a highly significant
effect (p > 0.01) on body weights of hatched chicks which were 44.35, 44.60 and 45.75 gm /
chick in the third ,forth and fifth treatment respectively. The results indicated significant
effect of the extract on some hematological values such as packed cell volume , hemoglobin
concentration,whereas,
the
Heterophil
/Lymphocyte
ratio
was
significantly
improved(p>0.01)which were 0.29,0.28 and 0.26 in the third ,forth and fifth treatment
respectively . No significant effect of the extracted propolis was noticed on the plasma
glucose but the plasma cholesterol was significantly reduced to 166.76 , 164.14 and 158.80
mg /100 ml in the third ,forth and fifth treatment respectively, plasma protein was elevated
significantly (p>0.01) due to the injection of the extract as well ,it was 3.19, 3.93 and 5.06
gm/100ml in the third ,forth and fifth treatment respectively .It was concluded that water
extracted propolis had an important effect in increasing body weights of chicks post hatching
as well as improving H/L ,reducing plasma cholesterol and elevation of plasma protein .
Key words : Proplis. In ovo injection.
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