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الخﻼصة

هدف البحث الى تقييم كفاءة إضافة العكبر في أعﻼف فروج اللحم وتأثيره على ﺑعﺾ معايير كيموحيوية الدم وﺑعﺾ المعايير البيولوجية
المتمثلة ﺑالعد الكلي للجراثيم فضﻼً عن تأثيره على أعداد جراثيم اﻹيشريكيا القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والعصيات اللبنية وتحديد
 وزعت عشوائيا ً إلى ثﻼث، وﺑعمر يوم واحد٣٠٨  استخدم مائة وخمسين فرخا ً من أفراخ فروج اللحم نوع روز.فعاليته المضادة للجراثيم
 وغذيت المجموعة الثانية والثالثة على، تمثلت المجموعة اﻷولى ﺑمجموعة السيطرة، فرخا لكل مجموعة وﺑثﻼث مكررات١٧ مجاميع ﺑواقع
كﻐم علف على التوالي واستمرت الترﺑية لحين وصول اﻷفراخ الى/ ملﻐم٤٠٠كﻐم علف و/ ملﻐم٢٠٠ العليقة المضاف إليها العكبر ﺑمستوى
كﻐم أدى إلى انخفاض معنوي في مستوى الكليسيريدات الثﻼثية/ ملﻐم٤٠٠  أوضحت النتائج أن إضافة العكبر ﺑمستوى.عمر ثمانية أساﺑيع
 مل وانخفاضا غير معنويا في مستوى الكولسترول الكلي والبروتينات الدهنية واطئة الكثافة وارتفاعا في١٠٠/ ملﻐم٣٤٫٥٨ حيث ﺑلﻐت
 كما أظهرت النتائج انخفاضا ً معنويا ً في عدد الجراثيم الكلي في المجموعة،مستوى الكلوكوز في اﻷفراخ المستهلكة للعكبر ﺑالمستويين أعﻼه
 لوغاريتم عشري متمثﻼ ﺑانخفاضها معنويا في أعداد٤٫٩ كﻐم والذي ﺑلﻎ أقصاه في اﻷسبوع الساﺑع/ ملﻐم٤٠٠ المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى
 لوغاريتم عشري لكل٣٫٦  و٣٫١  و٢٫٦ جراثيم المكورات العنقودية الذهبية والعصيات اللبنية واﻹيشريكيا القولونية لﻸسبوع الساﺑع والبالﻎ
.من هذه الجراثيم على التوالي
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Abstract

The present study was conducted to evaluate the efficiency of adding Propolis to broiler feeds and the effect on some
biochemical and biological parameters represented by its effect on the total bacterial count of intestinal flora as well as the
antimicrobial effect on Escherichia coli, staphylococcus aureus and lactobacillus. We used 150 broiler chicks type Ross at the
first day of age divided randomly into three groups each of 17 chicks with three replications, the first one is control group and
the second and third group fed on feeds containing two levels of propolis 200 mg/kg and 400 mg/kg respectively. Results showed
that using propolis at 400 mg/kg in the diet lead to a significant decrease in level of triglycerides which was 34.58 mg/ 100 ml
accompanied by a mathematical reduction in total cholesterol and LDL levels, while there was an increase in glucose level. The
highest propolis levels were effective in significant reduction in total bacterial count of intestinal flora, especially in the seventh
week 4.9 log10, represented by a significant reduction in counts of staphylococcus aureus, lactobacillus and Escherichia coli 2.6,
3.6, 3.1 log10 respectively.
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المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (٣٥-٢٩) ٢٠٢٠ ،١
المواد الكورستين  quercetinوحامﺾ الكافائين
وحامﺾ الفريولك  ferulic acidكما يقلل العكبر من تركيز
ﺑيروكسيد الهيدروجين الدهني .(١٥،١٤) lipidhydroperoxide
وعند استخدامه ﺑمستويات مختلفة كإضافات ﻷعﻼف الدواجن،
لوحظ تأثيره على كفاءة اﻷداء اﻹنتاجي لفروج اللحم كالوزن ،كفاءة
التحويل الﻐذائي ومعدل استهﻼك العلف ونسبة الهﻼكات )-١٦
 ،(١٨وعند استخدامه في أفراخ فروج اللحم المعرضة لﻺجهاد
الحراري لوحظ تحسن في النمو وصفات الذﺑيحة مع تﻐير في ﺑعﺾ
المعايير الكيموحيوية للدم ،وفي الدجاج البياض انخفﺾ مستوى
الكولسترول في عند إعطائه لمستخلﺺ العكبر ﺑمستويات ﻻ
تتجاوز  ١٥٠ملﻐم/كﻐم ) ،(٢٠،١٩وكان هناك ارتفاع ﺑمستوى
البروتينات الدهنية عالية الكثافة ولم يتأثر مستوى الكولسترول في
الدم وكذلك مستوى الكلسيريدات الثﻼثية والبروتين الكلي ).(٢١
يهدف البحث الى تقييم كفاءة إضافة العكبر الى عﻼئق فروج اللحم
وتأثيره على ﺑعﺾ المعايير الكيموحيوية وﺑعﺾ المعايير
البايولوجية المتمثلة ﺑالعد الكلي للجراثيم فضﻼً عن تأثيره على
الفلورا المعوية.

المقدمة

caffeic acid

العكبر مادة اكتشفها اﻹغريق وأطلقوا عليها البروﺑولس تبعا ً
لسلوك النحل وطرائق جمعه واستخدامه لهذه المادة في ﺑناء
الحصون والدفاعات في خلية النحل حيث يعدّ العكبر عنصرا ً حيويا ً
لنشاطات النحل ) .(١تعد الفﻼفونيدات  flavonoidsأهم المركبات
الرئيسة للعكبر وهي مركبات معقدة ذات أواصر تساهمية قوية
ومنها  guerstienو  amonocitو  acacetinفضﻼً عن حامﺾ
الفريولك وحامﺾ الكافئيك واللذان يعرفان ﺑتأثيرهما المثبﻂ
للجراثيم ) (٢ﺑاﻹضافة الى احتوائه على أسترات حامﺾ الكافائيك
والترﺑينات إلى جانب حبوب اللقاح التي تعد غنية ﺑالعناصر
الضرورية كالمﻐنيسيوم والكالسيوم والنيكل والحديد والخارصين
والفيتامينات وﺑعﺾ المعادن والسكريات ومواد أخرى مثل
اﻻكاستين وﺑينوسامبرين وغﻼنجين والكيومارين والبريليتين
والفيزودون والسياناميك والفانيلين والكريسين والﻐﻼنجين )،(٣
وأشارت ﺑحوث أخرى إلى أن هناك أكثر من  ١٥٠مركبا ً من
مكونات العكبر مثل الفينوﻻت واﻷحماض اﻷمينية والستيرويدات
واﻻلديهايدات وغيرها ) ،(٤ولمستخلصاته الفينولية تأثير جيد
وفعال على اﻻلتئام والشفاء أكثر من المكونات اﻷخرى ).(٥
استخدمت مستخلصات العكبر الكحولية والمائية للكشف عن فعاليته
ﺑوصفه مضاداً حيويا ً ،فيما تشير معظم البحوث ﺑأن المستخلﺺ
الكحولي أكثر فعالية من المستخلﺺ المائي وهذا ما تجلى في فعالية
العكبر ضد أنواع من الجراثيم كالمتقلبات Proteus vuligaris
وﺑفعالية أقل ضد السالمونيﻼ  S. gallinarumو S. pullorum
واﻹيشريكيا القولونية ) .(٦تكون المكورات العنقودية الذهبية أكثر
حساسية للعكبر وتليها السالمونيﻼ ثم اﻹيشريكيا القولونية نتيجة
لدور العكبر المعزز لبعﺾ المضادات الحيوية لجراثيم المكورات
العنقودية الذهبية وخصوصا ً التي تتداخل مع تصنيع البروتين مثل
الكلورومفينيكول والجنتامايسين والفانكومايسين والتتراسايكلين
والنيتمايسين ) .(٨-٧إن المستخلﺺ الكحولي للعكبر ذو تأثير فعال
وقوي ضد الجراثيم الموجبة الكرام واقل تأثيراً على الجراثيم
السالبة الكرام ) ،(٩حيث يقوم العكبر ﺑتثبيﻂ نمو المكورات
العنقودية الذهبية واﻹيشريكيا القولونية مقارنة ﺑفعالية المضادين
الحيويين البنسيلين والتتراسايكلين على هذه الجراثيم ) .(١٠عند
استخدام العكبر ﺑتركيز  ٨٠٠ملﻐم ١٠٠/مل ازداد إنتاج اﻷحماض
الدهنية ذات السﻼسل القصيرة ﺑوساطة جراثيم العصيات اللبنية
 Lactobcillus acidophilusوازداد تحفيز عمل هذه الجراثيم فكانت
هناك زيادة في كمية حامﺾ البيوتريك وحامﺾ البروﺑيونيك
لحليب الفرز الذي تمت معاملته ﺑالعكبر ) ،(١١ويعمل العكبر أيضا ً
على تحفيز أيﺾ الفلورا الموجودة في أمعاء الدواجن ) .(١٢وجد
أن كﻼً من الﻐﻼنجين  galanginو  ethylphenyl caffaetيعمﻼن
على إزالة الجذور الحرة من الجسم وتثبيطها ) .(١٣أما ﺑالنسبة
لفعالية العكبر المضادة لﻸكسدة فإنه يحتوي على ﺑعﺾ المواد التي
تمنحه هذه الخاصية ،والتي تحمي الدهون الموجودة في الجسم
وكذلك البروتينات الدهنية في مصل الدم من اﻷكسدة ،وأهم هذه

المواد وطرائق العمل
أجري البحث في الحقل الحيواني التاﺑع لكلية الطب البيطري
جامعة الموصل ،استخدم مئة وخمسون فرخا ً من فروج اللحم نوع
روز  ٣٠٨ﺑعمر يوم واحد ،تم الحصول عليها من مفقس شركة
اﻷمين في منطقة الشﻼﻻت ﺑمحافظة نينوى ،وزعت عشوائيا ً إلى
ثﻼث مجاميع ﺑحيث تضمنت كل مجموعة ثﻼثة مكررات ﺑواقع
 ١٧فرخا ً لكل مكرر ،المجموعة اﻷولى مجموعة السيطرة وقد
أعطيت عليقة التجرﺑة والمحضرة ﺑطريقة micro-ingredients
)الجدول  (١من دون إضافة العكبر ،المجموعة الثانية أعطيت
عليقة التجرﺑة مضافا ً إليها العكبر المجهز من شركة Werner Seip
اﻷلمانية ﺑمستوى  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم علف .المجموعة الثالثة أعطيت
عليقة التجرﺑة مضافا ً إليها العكبر ﺑمستوى  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم علف،
تم تقديم العلف ﻷفراخ فروج اللحم لمدة ثمانية أساﺑيع ،لقحت جميع
اﻷفراخ ﺑاللقاح الحي لمرض النيوكاسل عترة ﻻسوتا والمخلوط مع
لقاح التهاب القصيبات المعدي والمجهزان من شركة سيفا الهنﻐارية
كما لقحت ﺑلقاح الكمبورو .ذﺑحت اﻷفراخ في نهاية التجرﺑة وجمع
الدم في أناﺑيب حاوية على مانع التخثر ووضعت في جهاز الطرد
المركزي ﺑسرعة  ٣٠٠٠دورة/دقيقة لمدة  ١٥دقيقة للحصول على
مصل الدم وحفظ المصل في درجة º ٢٠-م لحين إجراء
الفحوصات الكيموحيوية.
تم قياس تراكيز ﺑعﺾ المعايير الكيموحيوية لمصل الدم
والمتمثلة ﺑتركيز كل من الكلوكوز والكولسترول الكلي TC
والكليسريدات الثﻼثية  TGوالبروتينات الدهنية واطئة الكثافة LDL
والبروتينات الدهنية عالية الكثافة  HDLﺑاستخدام محاليل عدة
القياس المجهزة من شركة  Biocon Diagnostikاﻷلمانية وشركة
 Biolaboالفرنسية وشركة  Spinreactاﻹسبانية على التوالي
٣٠

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (٣٥-٢٩) ٢٠٢٠ ،١
الزرعية أعﻼه ﺑعد التحضين ) .(٢٣تم عمل مسحات من
المستعمرات النامية على كل من وسﻂ اﻷيوسين مثيلين اﻷزرق
ووسﻂ  MRSووسﻂ ماكونكي ووسﻂ الملح والمانيتول ،وصبﻐت
ﺑصبﻐة كرام وتم التعرف على شكل الجراثيم وتفاعلها الصباغي
ﺑتشخيﺺ الجراثيم ﺑشكل دقيق ) .(٢٤وﺑعد تنقية الجراثيم النامية
على اﻷوساط الزرعية أجريت الفحوصات الكيموحيوية
التشخيصية للجراثيم لﻐرض توثيق التشخيﺺ والتعرف عليها ﺑدقة
وشملت هذه الفحوصات تحلل النشا وتحلل الجﻼتين وتحلل
الكازائين واختبار ثﻼثي السكر والحديد واختبار الكاتاليز والتجلﻂ
وإنتاج اﻷندول واستهﻼك السترات ) .(٢٥،٢٤تم تحليل البيانات
إحصائيا ﺑاستخدام البرنامج اﻹحصائي  SASواستخدم اختبار دنكن
لتحديد معنوية الفروقات ﺑين متوسطات العوامل المؤثرة على
الصفات المدروسة عند مستوى احتمالية أقل من .(٢٦) P<٠٫٠٥

وﺑاﻻعتماد على الطريقة اللونية وﺑاستخدام جهاز للمطياف الضوئي
ﺑطول موجي  ٥٠٠نانوميتر).(٢٢

الجدول  :١مكونات العليقة التي ُ
غذيت عليها اﻷفراخ خﻼل مدة
التجرﺑة لتكوين  ١٠٠كﻐم علف
المكونات
الحنطة المحلية
شعير
كسبة فول الصويا
زيت
فوسفات
ملح الطعام
فيتامينات ومعادن
ميثيونين
أنزيمات
الخام
البروتين
٪
الطاقة التمثيلية

العليقة البادئة
 ٦٥كﻐم
 ٢٩٫٥كﻐم
 ٢كﻐم
 ١٫٧٥٠كﻐم
 ٠٫٢كﻐم
 ١كﻐم
٠٫١
٠٫٠٥

العليقة الناهية
 ٦٠كﻐم
 ١٠كﻐم
 ٢٢كﻐم
 ٤٫٧٥٠كﻐم
 ١٫٧٥٠كﻐم
 ٠٫٣كﻐم
 ١كﻐم
 ٠٫١كﻐم
 ٠٫١كﻐم

 ٣٠٥١كيلو
كالوري/كﻐم

 ٣١٩٩كيلو
كالوري/كﻐم

%٢٥

النتائج
يوضح الجدول  ٢تأثير العكبر على ﺑعﺾ المعايير الكيموحيوية
للدم في فروج اللحم حيث لوحظ وجود انخفاض معنوي في مستوى
الكليسيريدات الثﻼثية لﻸفراخ المﻐذاة على العكبر ﺑمستوى ٤٠٠
ملﻐم/كﻐم والتي ﺑلﻐت  ٣٤٫٨٥ملﻐرام ١٠٠/مل مقارنة مع
المجموعة المتناولة للعكبر ﺑمستوى  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم ومجموعة
السيطرة والتي ﺑلﻎ فيهما مستوى الكليسيريدات الثﻼثية  ٧٠٫٤٤و
 ٧٧٫٢٢ملﻐم ١٠٠/مل على التوالي ،كما لوحظ وجود انخفاض
غير معنوي في مستوى الكولسترول الكلي والبروتينات الدهنية
واطئة الكثافة لكلتا المجموعتين مقارنة مع مجموعة السيطرة،
فضﻼ عن ارتفاع غير معنوي في مستوى البروتينات الدهنية عالية
الكثافة ومستوى الكلوكوز في اﻷفراخ التي غذيت على العكبر
ﺑالمستويين  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم و  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم مقارنة مع مجموعة
السيطرة.

%٢٢

كما جمعت نماذج من البراز ﺑأخذ غرام واحد من البراز
ووضعها في  ١٠مل من المرق المﻐذي المعقم وعمل تخفيف
عشري ونشرت على في الوسﻂ المﻐذي ووسﻂ اﻷيوسين مثيلين
اﻷزرق  Eosin Methylene Blue Agarووسﻂ الماكونكي
 MacConkey's Agarو ،MRS agarووسﻂ الملح والمانيتول
 ،Mannitol Salt Agarثم حضنت اﻷطباق ﺑدرجة º ٣٧م لمدة ٢٤
ساعة وتم حساب عدد مستعمرات الجراثيم النامية على اﻷوساط

الجدول  :٢تأثير إضافة العكبر على ﺑعﺾ المعايير الكيموحيوية للدم في فروج اللحم
المجاميع

TG

السيطرة

a ٨٬٦±٧٧٬٢٢

العكبر  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم

العكبر  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم

ملﻐرام ١٠٠/مل
a ٦٬٤ ±٧٠٬٤٤

b ٢٬٧ ±٣٤٬٥٨

TC

ملﻐرام ١٠٠/مل
١٧٬٦±٢٦٣٬٣٤

a
a ١٤٬٦±٢٣٩٬٦
٢٠٬٦±٢٣٧٬٩٨
a

المعايير الكيموحيوية
HDL

ملﻐرام ١٠٠/مل
a ٩٬١±٨٨٬٢

a ٧٬٩±١٠١٬٤٠

a ١١٨٬٢٠±٦٬٦

الحروف الصﻐيرة عموديا تمثل اﻻختﻼفات المعنوية عند مستوى احتمالية .P<٠٫٠٥
أوضحت النتائج المبينة في الجدول  ٣وجود انخفاض معنوي
عند  P<٠٫٠٥في العد الكلي للجراثيم في المجموعة المعاملة
ﺑالعكبر ﺑمستوى  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم في اﻷساﺑيع اﻷول والثالث

LDL

ملﻐرام ١٠٠/مل

الكلوكوز
ملﻐم/ديسليتر

a ١٦٬١±١٨٤٬٨٤

a ٢١٬٤±٣٨٣٬٣

a ١٢٢٬٩٠±٢٥٬١

a ٤١٬٢±٤٥٤

a ١٧٬٥±١٦٢٬٢

a ٢٥٬٢±٣٩٦٬٢٦

الخامس والساﺑع حيث ﺑلﻐت أعدادها  ٤٫٩و  ٦٫٣و  ٦٫٩و ٧٫١
لوغاريتم عشري على التوالي ﺑالمقارنة مع مجموعة السيطرة ٦٫٥
و  ٩٫٨و  ١١٫٥و  ١٢٫٦لوغاريتم عشري على التوالي ،كما
٣١
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المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم وأفراخ مجموعة
السيطرة.
وانخفضت أعداد جراثيم العصيات اللبنية في المجاميع المعاملة
ﺑالعكبر ﺑالمستويين  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم و  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم كما موضح
في الجدول  ،٥فقد أظهرت انخفاضا ً معنويا ً  P<٠٫٠٥في
اﻷسبوعين الخامس والساﺑع مقارنة مع مجموعة السيطرة حيث ﺑلﻎ
عدد الجراثيم في اﻷسبوع الساﺑع لﻸفراخ المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى
 ٤٠٠ملﻐم/كﻐم  ٣٫٦لوغاريتم عشري وفي اﻷفراخ المعاملة
ﺑالعكبر ﺑمستوى  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم ﺑلﻎ  ٤٫١لوغاريتم عشري مقارنة
مع أفراخ السيطرة التي ﺑلﻐت فيها أعداد الجراثيم  ٤٫٩لوغاريتم
عشري أما في اﻷسبوع اﻷول فكان عدد جراثيم العصيات اللبنية
مرتفعا ً في اﻷفراخ المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم حيث
ﺑلﻎ  ٣٫٨لوغاريتم عشري مقارنة مع اﻷسبوع الساﺑع للمجموعة
نفسها إما اﻷفراخ المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم فكان
هناك ارتفاعا في عدد الجراثيم لﻸسبوعين الخامس والساﺑع حيث
ﺑلﻎ عددها  ٤و  ٤٫١لوغاريتم عشري على التوالي مقارنة مع
اﻷسبوعين اﻷول والثالث والذي ﺑلﻎ  ٣٫٥لوغاريتم عشري لكل
منهما.

سجلت المجموعة اﻷخيرة والمعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى ٤٠٠
ملﻐم/كﻐم انخفاضا معنويا في عدد الجراثيم عند  P<٠٫٠٥في
اﻷسبوع اﻷول والثالث والخامس والساﺑع حيث ﺑلﻎ  ٢٫٨و  ٣٫٩و
 ٤٫٦و  ٤٫٩لوغاريتم عشري على التوالي مقارنة مع أفراخ
مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى ٢٠٠
ملﻐم/كﻐم.
تم تشخيﺺ جراثيم المكورات العنقودية الذهبية على وسﻂ
الملح وسكر المانيتول ،وتم حساب عدد المكورات العنقودية الذهبية
للمجاميع الثﻼث .وقد أوضحت النتائج عدم وجود انخفاض معنوي
في العد الكلي للمكورات العنقودية الذهبية في اﻷسبوعين اﻷول
والثالث في حين كان هناك انخفاضا معنويا  P<٠٫٠٥في العد الكلي
للمكورات العنقودية الذهبية في اﻷسبوعين الخامس والساﺑع
لﻸفراخ المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم مقارنة مع أفراخ
مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى ٢٠٠
ملﻐم/كﻐم )الجدول  ،(٤حيث انخفﺾ العد الكلي لجراثيم المكورات
العنقودية الذهبية إلى  ٣٫٤٧لوغاريتم عشري في اﻷسبوع الخامس
مقارنة مع ﺑاقي المجاميع وفي اﻷسبوع الساﺑع كان اﻻنخفاض أكثر
من ساﺑقه حيث ﺑلﻎ عدد الجراثيم  ٢٫٦لوغاريتم عشري لﻸفراخ
المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم مقارنة مع اﻷفراخ

الجدول  :٣تأثير إضافة العكبر على العد الكلي للجراثيم في ﺑراز فروج اللحم
اﻷسبوع الخامس
a٠٬٢٦±١١٬٥
b٠٬١±٦٬٩
c٠٬٢١±٤٬٦

اﻷسبوع الثالث
اﻷسبوع اﻷول
المجموعة
a ٠٬٢٣±٩٬٨
a ٠٬١٥±٦٬٥
السيطرة
b٠٬١٥±٦٬٣
b٠٬٣٢±٤٬٩
العكبر  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم
c٠٬٢٠±٣٬٩
c٠٬٢± ٢٬٨
العكبر  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم
اﻷحرف الصﻐيرة عموديا تمثل اﻻختﻼفات المعنوية عند مستوى احتمالية .P<٠٫٠٥

اﻷسبوع الساﺑع
a٠٬٢٠±١٢٬٦
b١±٧٬١
c٠٬٢±٤٬٩

الجدول  :٤تأثير إضافة العكبر على العد الكلي لجراثيم المكورات العنقودية الذهبية في ﺑراز فروج اللحم
اﻷسبوع الثالث
اﻷسبوع اﻷول
المجموعة
a ٠٬١٢±٣٬٩
a٠٬١±٤٫٠٠
السيطرة
a٠٬٨±٣٬٨٧
a٠٬٨±٤٫٠٠
العكبر  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم
a٠٬٠٢±٣٬٨٧
a٠٫١٢±٣٫٩٧
العكبر ٤٠٠ملﻐم/كﻐم
اﻷحرف الصﻐيرة عموديا تمثل الفروقات المعنوية عند مستوى احتمالية .P<٠٫٠٥

اﻷسبوع الخامس
a٠٬٠٢±٤
a٠٬٠٢±٣٬٨
b٠٬١٢±٣٬٤٧

اﻷسبوع الساﺑع
a ٠٬٧±٣٬٨
a٠٬٣±٣٬٦
b٠٬١٥±٢٬٦

الجدول  :٥تأثير إضافة العكبر على العد الكلي لجراثيم العصيات اللبنية في ﺑراز فروج اللحم
اﻷسبوع الساﺑع
اﻷسبوع الخامس
اﻷسبوع الثالث
اﻷسبوع اﻷول
المجموعة
a٠٬٢١±٤٬٩
a٠٬١±٤٬٧
a٥٬٨± ٣٬٩
a ٠٬٢٥±٣٬٥
السيطرة
bB٠٬٢±٤٬١
bB٠٬٢±٤
aA٠٬١٨±٣٬٥
aA ٠٬٢١±٣٬٥
العكبر  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم
b٠٬٢±٣٬٦
b٠٬٣±٣٬٤٧
a٠٬١±٣٬٥٧
a٠٬١٧±٣٬٨
العكبر ٤٠٠ملﻐم/كﻐم
اﻷحرف الصﻐيرة عموديا تمثل الفروقات المعنوية عند مستوى احتمالية  ،P<٠٫٠٥اﻷحرف الكبيرة أفقيا تمثل الفروقات المعنوية عند مستوى
احتمالية .P<٠٫٠٥
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المجموعة المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم فكان هناك
انخفاض معنوي حيث ﺑلﻎ عدد الجراثيم في اﻷسبوع الخامس ٢٫٩
لوغاريتم عشري واﻷفراخ المعاملة ﺑالعكبر ﺑمستوى ٢٠٠
ملﻐم/كﻐم ﺑلﻎ  ٢٫٧لوغاريتم عشري مقارنة مع مجموعة السيطرة
وظهر في اﻷسبوع الساﺑع انخفاض معنوي  P<٠٫٠٥في أعداد
الجراثيم المعاملة ﺑالعكبر ﺑالمستوى  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم مقارنة مع
أفراخ مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة ﺑالعكبر ﺑالمستوى
 ٢٠٠ملﻐم/كﻐم حيث ﺑلﻎ عدد الجراثيم  ٣٫١لوغاريتم عشري في
حين ﺑلﻎ عدد الجراثيم المعاملة ﺑالعكبر ﺑالمستوى  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم
 ٤لوغاريتم عشري ومجموعة السيطرة  ٥٫٩لوغاريتم عشري.

عزلت جراثيم اﻹيشريكيا القولونية من ﺑراز فروج اللحم
للمجاميع المعاملة ﺑالعكبر ومجموعة السيطرة وأظهر الجدول )(٦
تأثير العكبر على أعداد جراثيم اﻹيشريكيا القولونية في اﻷفراخ
حيث تبين وجود ارتفاع معنوي  P<٠٫٠٥في أعداد هذه الجراثيم
للمجاميع المعاملة ﺑالعكبر ﺑالمستويين  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم و ٤٠٠
ملﻐم/كﻐم في اﻷسبوع اﻷول حيث ﺑلﻎ عدد الجراثيم للمستوى ٤٠٠
ملﻐم/كﻐم  ٢٫٩لوغاريتم عشري وفي المستوى  ٢٠٠ملﻐم/كﻐم ﺑلﻎ
عدد الجراثيم  ٢٫٥لوغاريتم عشري أما مجموعة السيطرة فبلﻎ عدد
الجراثيم  ٢٫١لوغاريتم عشري .وارتفع عدد الجراثيم في مجموعة
السيطرة في اﻷسبوع الخامس حيث ﺑلﻎ  ٤٫٢لوغاريتم عشري ،أما

الجدول  :٦تأثير إضافة العكبر على العد الكلي لجراثيم اﻹيشريكيا القولونية في ﺑراز فروج اللحم
اﻷسبوع الثالث
اﻷسبوع اﻷول
المجموعة
a٠٬٨±٣٬٨
c٠٬٨± ٢٬١
السيطرة
b ٠٬١± ٢٬٩
b ٠٬١٨± ٢٬٥
العكبر  ٢٠٠ملﻐم /كﻐم
b ٠٬٨±٢٬٨
a٠٬١±٢٬٩
العكبر ٤٠٠ملﻐم /كﻐم
اﻷحرف الصﻐيرة عموديا تمثل الفروقات المعنوية عند مستوى احتمالية .P<٠٫٠٥

اﻷسبوع الخامس
a ٠٬١±٤٬٢
b٠٬١±٢٬٧
b٠٬١±٢٬٩

اﻷسبوع الساﺑع
a٠٬٨±٥٬٩
b٠٬١±٤
c٠٬١±٣٬١

العكبر على تحلل الجراثيم وتثبيﻂ تصنيع البروتين من خﻼل تثبيطه
إنزيم  .(٢٨) RNA-polymeraseوأكدت البحوث أن الﻐﻼنجين
وحامﺾ الكافيك يمثﻼن المكونان الرئيسان واللذان يعمﻼن
ﺑوصفهما عامﻼً إنزيميا مثبطا ً لفعل ﺑعﺾ أنواع الجراثيم ). (13
يعمل العكبر على تثبيﻂ فعالية اﻷنزيمات وأن تأثير العكبر التثبيطي
للجراثيم يعود إلى تأثير المواد الداخلة في تركيبه كالبينوسامبرين
والﻐﻼنجين و  CAPEوالكرايسين والتي تؤثر على وظيفة غشاء
الخلية الجرثومية ويسبب تحطمه ) .(٢وهناك تعزيز لفعل ﺑعﺾ
الفﻼفونيدات مع المركبات الترﺑينية والتي ﺑدورها تزيد من فعالية
تأثير العكبر المضادة للجراثيم ) .(٢٧وتبين من تﻐذية أفراخ فروج
اللحم على العكبر ﺑان نسبة الفلورا الموجودة في أمعاء الدواجن
وخاصة منطقة الصائم ازدادت مع تقدم عمر الطائر حيث كانت
جراثيم العصيات اللبنية هي السائدة في اﻷسبوع اﻷول ﺑالمقارنة
مع مجموعة السيطرة والتي شهدت زيادة تدريجية لجراثيم
اﻹيشريكيا القولونية ﺑاﻻعتماد على تركيز العكبر المستخدم في
العلف ،وأعزي ذلك إلى فاعلية العكبر في تحسين الحالة المناعية
للطائر مما أدى الى رفع اﻷداء اﻹنتاجي في الدواجن ) ،(١٢ويعمل
العكبر على زيادة فعالية الخﻼيا البلعمية مع ارتفاع مستوى
الكلوﺑيولينات المناعية من نوع  IgMفي الدم وﺑذلك فهو يحفز
الجهاز المناعي للجسم ) ،(٢٩،١٩وعند استخدام العكبر في أعﻼف
الدواجن لوحظ أن العكبر يؤثر وﺑشكل معنوي على أعداد الجراثيم
المتواجدة وخاصة المكورات العنقودية الذهبية واﻹيشريكيا
القولونية والعصيات اللبنية تبعا لمستوى العكبر) ،(٢٧وتبعا لما
يحتويه العكبر من الترﺑينات البينوسامبرين والبينوﺑانكسين
وكرايسين والﻐﻼنجين وحامﺾ الكافيئك وحامﺾ الفريولك والتي

المناقشة
تبين من نتائج التجرﺑة وجود انخفاضا في مستوى كل من
الكليسيريدات الثﻼثية والكولسترول الكلي والبروتينات الدهنية
واطئة الكثافة وكان انخفاض مستوى الكليسيريدات معنويا ً لﻸفراخ
التي تﻐذت على العكبر ﺑالمستوى  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم واتفق هذا مع ما
توصل اليه  Galalوجماعته ) ،(١٩إذ وجد انخفاض معنوي في
مستوى الكولسترول في دم الدجاج البياض المتناول للعكبر
ﺑالمستوى ١٥٠ملﻐم/كﻐم علف وأشارت النتائج وجود ارتفاع غير
معنوي في مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة وكذلك مستوى
الكلوكوز في دم اﻷفراخ التي تﻐذت على العكبر ﺑالمستويين ٢٠٠
ملﻐم/كﻐم و  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم مما يؤيد ما أشار إليه الباحث Denli
وجماعته ) (٢١من وجود ارتفاع معنوي في مستوى البروتينات
الدهنية عالية الكثافة عند تﻐذية أفراخ النورس على العكبر ﺑمستوى
 ١٥٠٠ملﻐم/كﻐم علف وأن العكبر من الممكن أن يسيطر على
مستوى الكلوكوز في الدم ،ويعمل ﺑوصفه منظما ً لعمليات أيﺾ
الكلوكوز والدهن في الدم مؤديا ﺑالنتيجة إلى تكوين أكسدة الدهون
وإزالة الجذور الحرة.
وعند تﻐذية فروج اللحم على العكبر ﺑالمستويين ٢٠٠
ملﻐم/كﻐم و  ٤٠٠ملﻐم/كﻐم انخفﺾ العد الكلي للجراثيم في اﻷفراخ
التي تناولت العكبر انخفاضا معنويا ،وقد أعزي ذلك لما يمتلكه
العكبر من تأثير ﺑايولوجي ﻻحتوائه على الفﻼفونيدات والمركبات
الفينولية والتي تمتلك خواص مضادة للجراثيم ) (٢٧فضﻼ عن
الدور الفعال للعكبر في تثبيﻂ انقسام الخلية الجرثومية وتأثيره على
وظيفة الهيولي وغشاء الخلية مما يؤدي إلى انكماش جدارها .يعمل
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.(٣٠) من شأنها أن تؤثر على الفلورا المعوية لفروج اللحم
أوضحت النتائج وجود انخفاض معنوي في العد الكلي لجراثيم
المكورات العنقودية الذهبية في اﻷسبوعين الخامس والساﺑع من
٤٠٠ التجرﺑة ﻷفراخ فروج اللحم التي تﻐذت على العكبر ﺑمستوى
كﻐم وتناسبت أعداد هذه الجراثيم تناسبا ً عكسيا ً مع زيادة/ملﻐم
Hegazi تركيز العكبر وطول مدة الترﺑية واتفقت هذه النتائج مع
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