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 الملخص
 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأث الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة لمعرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ير مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتحو  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأور الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان علتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  اجريتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 Aspartateaminotransferase (AST)( وALT) Alanineaminotransfereaseا  الزناقلتتتتة ل متتتتين زنييمتتتتاألو الكيموحيويتتتتة 
 Glutathione يزنييمتتتمضتتتاد ادكستتتدة  يتتتر األ تتتتا يونمستتتتول الكلو  إلتتت  باإلضتتتافة Alkaline phosphatase (ALP) أزنتتتييمو 
(GSH ) المالوزندايالديهايتدومستتول Malondialdehyde (MDA .) اويان أكتور اتا ر الستمانCoturiny Coturinx   تراوحت

بتأور أعاي  ايور/مجموعة،  5( يومًا. قسم  الايور ال  خمس مجاميع بواقع 70-60اعمارها مابين )و   م( 200-175مابين )
( ملغم/كغتم وين جستم، وكازنت  معاملتة 2000، 1000، 500، 250راكيي مختل ة وهتي )في كبسود  بت اووضعه االكتان بعد احزنه

 الايور يوميًا ولمدة اربع اسابيع.
فعاليتتة  فتتي ادل التت  ازنخ تتا  معزنتتو متتن الصتت ا  الكيموحيويتتة حيتت   حستتناوضتتح  الزنتتتا   ان مستتحو  بتتأور الكتتتان قتتد 

وخ ت  متن مستتول ( GSH)ن مستتول الكلوتتا يو الت  ارت تا   ادل في جميع المعام  ، وكتأل   ALPو ALT  ،ASTا زنييماأل
الايتتتتور فتتتتي كافتتتتة المجتتتتاميع المعاملتتتتة بمستتتتحو  بتتتتأور الكتتتتتان وكتتتتان  أويانازنخ تتتتا   إلتتتت  باإلضتتتتافة( MDA)الديهايتتتتد المالوزنداي

زنستجية فتا  وجتود اخت عدم الزنسجية  ا ملغم/كغم وين جسم، كما بيزن  ال حوص 2000تركيي ين الايور اشد في و ادزنخ ا  في 
بتاقي المعتام   ارهتر  تت  يرا   فتي حتين أن ملغم/كغتم وين جستم مرارزنتة متع مجموعتة الستيارة 250لمجموعة الايور المعاملة بت 

 زنسجية مرضية في زنسي  الكبد.
 

 .كيموحيويةالديهايد، الكبد، ص ا  ي، المالوزنداالكتان، اا ر السمان، الكلوتا يون: مسحو  بأور الكلمات الدالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

The Effect of Flaxseeds on some Physiological and Biochemical Characters in 

Liver Tissue of Quail Birds  

 
Muntaha M. Al-Kattan      Zahra I. D. Bashi Abeer A. Katheem 

Department of Biology/ College of Science/ University of Mosul 

 

ABSTRACT  

This study was conducted to investigate the effect of flaxseed on some biochemical 

characteristics represented by ALT, AST ALP, enzymes, as well as to determine glutathione and 

malondialdehyde levels and body weight of birds which ranged between (175-200)g, (60-70) days 

old. Male Quail birds were divided into five groups 5 birds-group. 

Flaxseeds were used after grinding in different concentrations as capsules of (250, 500, 1000, 

2000) mg/kg of body weight. The birds were treated daily with that flaxseeds powder. 

Results showed a good improvement in the biochemical qualities as well as a rise in the level 

of glutathione and the reduction of MDA level in addition to lowering the body weights of birds, 

especially in the group given 2000 mg/kg of body weight. 
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Histological examinations showed no differences in comparison with the control group in 

birds given 250mg/kg body weight of the flaxseeds while other groups showed pathological 

changes in liver tissue. 
 

Keywords: Flaxseeds powder, Quail bird, glutathione, biochemical characteristics,              

malondialdehyde, liver. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

ضترار الت كستدية ومزنتع لكا زنا  الحية من األل قا يهو الدور الو الابية  واألعشاب لألاعمةالورا ف ال سلجية المهمة من  إن 
 أمترا و  Alzheimerواليهتايمر  Diabetesوالستكر   Cancerالمختل تة التتي يستببها ادجهتاد الت كستد  م تل الستراان  مرا األ

 Atheroseclerosis (Devasagayam et al., 2004.)وآفا  التعصد  Cardiovascularالوعا ية الرلب 
متتن ضتتمزنها و المختل تتة  متترا فتتي معالجتتة األ استتبحازنو وتعتتال  فتتي العديتتد متتن الزنباتتتا  او مستخلصتتاتها دور  ولرتتد جعتتل اه

الزنتات  متن ت تاع   الجتأور  Oxidative Stressمتع المتواد الحيويتة فتي الجستم للوقايتة متن ادجهتاد الت كستد   لألكستدةمضتادا  
 .Free radicalsرة حال

ال اعليتتة الدوا يتتة لك يتتر متتن الزنباتتتا  التتتي استتتعملتها الشتتعوب المختل تتة مزنتتأ الرتتدم لعتت    وا بتتت  ادبحتتا  العلميتتة الحدي تتة
 العديد من الحاد  المرضية مزنها:

للحمت   ةادسهال وكمتواد مضتادو البرد، السعال، المغص، وارد الغايا ، كما استخدم  لع   الجروح والتررحا ،  أمرا 
 (.Chaudhary et al., 2010الرلب والسكر  ) وأمرا السراازنا  و كبد ال وأمرا  التهابا  الجهاي التزن سيو 

المختل تتة عزنتتد ادزنستتان  متترا ء األللخ يتتا وادزنستتجة دورًا مهمتتًا فتتي زنشتتو  Oxidative damageيشتتكل الضتترر الت كستتد  
التتدهن  ةيتتة( مستتببة بيروكستتيدستتبب ادضتترار الكبيتترة فتتي المكوزنتتا  الحيويتتة )اللبيتتدا ، البروتيزنتتا ، الكربوهيتتدرا ، ادحمتتا  الزنوو ب

Lipid peroxidation ،البروتيزنتا   خفضتً  عتن دورهتا فتي تحاتيم ادواصتر البروتيزنيتة ومستDenaturation   وتحاتيم الحتام
 .(Tsao et al., 2004التتي ترتود الت  حتدو  ادورام الستراازنية ) Mutationsالتأ  يتيد  الت  حتدو  الا ترا   DNAالزنتوو  

الزنبتا  ككتل   وقد يستتخدم مرا التي ترلل من خار هأث الجأور مما يرلل من خار ادصابة بالك ير من األ وهزنا  بع  الزنباتا 
زنبا  الكتان الأ  استخدمزنا بأورث فتي هتأث  هو كادورا  والبأور وال مار والسيران ومن هأث الزنباتا  التي تستخدم بأورها واو جيء مزن

 ,.Millam et al) (Usitatissimumوزنتو  ) Linumوجتزنس  Linaceaeلتة الزنباتيتة الدراستة حيت  تزنتمتي هتأث الزنبتتة الت  العا 

2005). 
يتة وايهتار يرقتاء، حمر والكتان زنبا  حولي او  زنا ي الحول او معمر يصل ارت اعتو الت  حتوالي متتر، لتو ستا  زنحيلتة واورا  

  واستخرجوا من بأورث اليي  وادخلتوث ضتمن الوصت ا  وكان ال راعزنة يستعملون  مار الكتان في صزناعة الزنسي .أما بأورث فبزنية ييتية
متن ال صتيلة الكتازنيتة والجتيء المستتخدم متن الزنبتا  هتو البتأور والييت ،  Linum lsitatissimumيعرف الكتان علميًا باسم  .الابية

الم متتن اجتتل اليافتتو وبتتأورث ويتتير  حاليتتًا فتتي جميتتع ازنحتتاء العتت ،وآستتيا أوربتتاالمزنتتاا  المعتدلتتة متتن  والمتتوان ادصتتلي لزنبتتا  الكتتتان هتت
 (.Millam et al., 2005) توويي

حتتتد ادحمتتتا  الدهزنيتتتة  يتتتر المشتتتبعة الموجتتتودة فتتتي أبكميتتتا  وافتتترة وهتتتو  Linolenic acidتحتتتتو  بتتتأور الكتتتتان علتتت  
Omega3 تلت  الموجتودة فتي ادستما  الدهزنيتة وهتو يشتبوFatty fish  ادا  قتول مضتأ، ويحتتو  علت  ال يزنتود  المتعتددة وهتي متن

واليزن  وكأل  تحتتو  علت  اللكزنتين  Bلياف ومجموعة فيتاميزنا  كسدة بادضافة ال  محتول عالي من البوتاسيوم والمغزنيسيوم واألاأل
Lignan  وعلتت  فيتتتامينA  وE امهمتت ان يلعبتتان دور يالتتأ ( فتتي كستتج الجتتأور الحتترةMukherjee, 2003  وكتتأل  تحتتتو  علتت ،)

تستتخدم بتأور الكتتان لتخ تي  وين الجستم، ولترليتل تركيتي الكوليستترول  (.2010)شعبان،  لصابوزنينواالكلوكوسيدا  وال  فوزنيدا  
، وترليتتتل تركيتتتي الكليستتتيريدا  ال   يتتتة وكتتتأل  تمزنتتتع تكتتتوين الخ تتترا  الدمويتتتة HDL-cورفتتتع الكوليستتتترول الحميتتتد  LDL-cالضتتتار 
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 Omega3 Fatty acidول عتتالي متتن ادليتتاف وكتتأل  الكبتتد، وخ تت  مستتتول الستتكر بستتبب احتوا هتتا علتت  مستتت وتحستين ورتتا ف
(، وكتأل  تستتخدم بتأور Wang, 2002)        ممتا يخ ت  متن ضتغا التدم،  Prostaglandinsالأ  يتحول ال  شتبو الهرمتون 

 (.Morris, 2007مسا ، والررح المعدية ويييد من امتصاص الكاليسيوم )الكتان لع   اإل
 الهدف من الدراسة

 ة متن خت ل قيتاس مستتول الكلوتتا يونالدراستة اختبتار فعاليتة بتأور الكتتان بتالتراكيي المختل تة كمضتاد ل كستداستهدف  هتأث 
 .سي  الكبد مستول المالوزندايالديهايدي في زنزنييممضاد ادكسدة  ير األ

الزناقتل ادمتين و  ALT أللزنتينازناقل ادمين  أزنييما  الكبد م ل أزنييمدراسة ت  ير بأور الكتان بالتراكيي المختل ة عل  فعالية و 
 .ALP  وس اتيي الراعد ال أزنييموكأل   AST  سبارتي ل

تتتت  ير بتتتأور الكتتتتان بتتتالتراكيي  ودراستتتة تتتت  ير التراكيتتتي المختل تتتة لبتتتأور الكتتتتان علتتت  ازنستتتجة الكبتتتد وكتتتأل  استتتتهدف  الدراستتتة
 المختل ة عل  اويان اا ر السمان.

 وطرائق العملالمواد 
 بذور الكتان
م في هأث الدراسة بأور الكتان التتي تتم الحصتول عليهتا متن ادستوا  المحليتة وبعتد الت كتد متن تصتزني ها اعتمتادًا علت  استخد

(Cheij, 1984  تتتم تزنري هتتا متتن ادوستتاة وادتربتتة  تتم ويزنتت ،)  ووضتتع  فتتي كبستتود  اعتمتتادًا علتت  الجرعتتة التتتي ستتوف واحزنتت
 تعا  للايور وحسب اويان الايور.

 ستخدمةالحيوانات الم 
هتا ر اعما(، تراوحت  1980ازني، تت)الك Coturinx coturinx Quail أكترًا متن ايتور الستمان 25استخدم في هأث الدراستة 

متن ادستوا  المحليتة وضتع  فتي اق تاص مصتزنوعة  وبعتد شترا ها تم،  (200-175تراوح  ما بين ) وب ويانيومًا  (70-60مابين )
ضتاءة حتوالي و  ˚م (28-25م  مة من حترارة تراوحت  متا بتين )من ادلمزنيوم معدة لهأا الغر  وتح  رروف   9 ستاعة ضتوء 15ا 

تمهيديتتة امتتدها استتبو  لغتتر  التتت قلم علتت  المكتتان والعليرتتة، وقتتد وفتتر المتتاء بشتتكل حتتر  الايتتور التت  فتتترة وأخضتتع  م رتت ا ستتاع
 للايور حي  قدم الماء بواساة مزناهل خاصة بالايور.

  العليقة المستخدمة في الدراسة 
فتي للتدواجن المحتدودة  األمتينتم  تغأية الايور عل  عليرة خاصة بتغأية اا ر السمان، إأ تم تجهييها واعدادها متن شتركة 

 وقد جرل ترديم العلف بشكل  اب  وبمواعيد  ابتة لكل المجاميع، وكازن  التغأية حرة، وكأل  الماء ايلة فترة المعاملة.الموصل 
 تسجيل االوزان -

معتتدل ادويان ادوليتتة لكتتل مجموعتتة ومعتتدل التتوين بعتتد اربتتع استتابيع متتن بتتدء  التت  خمستتة مجتتاميع  تتم تتتم ايجتتادقستتم  الايتتور 
 .(في زنهاية المعاملة الأبجيوم )المعاملة 

 تصميم التجربة والمعاملة -
الترستيم عشتوا يًا سبو  بدأ  المعاملة حي  قسم  الايتور الت  خمتس مجتاميع وكتان أمدها أبعد ازنتهاء ال ترة التمهيدية التي 

 وبواقع خمسة ايور/مجموعة.
(  تتم اعايتت  ايتتور هتتأث المجموعتتة عليرتتة 159.8) ادولتتيالمجموعتتة ادولتت  الستتيارة: تضتتمزن  خمستتة ايتتور معتتدل التتوين  -1

 (.Batchelor and Giddins, 1995قياسية وماء اعتياد  وجرع  كبسود  فار ة لمعادلة اجهاد مس  الايور )
(  تتم اعايتت  ايتتور هتتأث المجموعتتة مستتحو  بتتأور 164.2) ادولتتيازنيتتة: تضتتمزن  خمستتة ايتتور معتتدل التتوين المجموعتتة ال  -2

 ملغم/كغم وين جسم مع عليرة قياسية وماء اعتياد . 250واقع الكتان ب
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(  تتم، اعايتت  ايتتور هتتأث المجموعتتة مستتحو  بتتأور 156.2) ادولتتيالمجموعتتة ال ال تتة: تضتتمزن  خمستتة ايتتور معتتدل التتوين  -3
 ملغم/كغم وين جسم مع عليرة قياسية وماء اعتياد . 500 بواقعان الكت

(  تتم اعايتت  ايتتور هتتأث المجموعتتة مستتحو  بتتأور 157.7)  ادولتتيالمجموعتتة الرابعتتة: تضتتمزن  خمستتة ايتتور معتتدل التتوين  -4
 ملغم/كغم وين جسم مع عليرة قياسية وماء اعتياد . 1000 واقعالكتان ب

(  تتم اعايتت  ايتتور هتتأث المجموعتتة مستتحو  بتتأور 165.6) ادولتتيستتة ايتتور معتتدل التتوين المجموعتتة الخامستتة: تضتتمزن  خم -5
 ملغم/كغم وين جسم مع عليرة قياسية وماء اعتياد . 2000 واقعالكتان ب

 تحضير مستخلص النسيج )الدراسة النسجية( 
موحيويتة والزنستجية حيت  تتم ترستيمو ال حوصتا  الكي إلجتراءد اكبتادوتتم أختأ بعد ازنتهاء فترة المعاملتة تتم أبتج جميتع الايتور 

ال حوصا  الكيموحيويتة والجتيء ال تازني تتم ترايعتو إلت  قاتع صتغيرة ووضتع  إجراءلحين  ˚م80 -ين الجيء ادول وضع في  إل  جي 
 ال حوصا  الزنسجية. إلجراء% 10بال ورمالين تركيي 

وبعتد  يت  تتم اختأ عيزنتا  متن زنستي  الكبتد( حDrury et al., 1985تتم تحضتير الشترا ج المجهريتة اعتمتادًا علت  اريرتة )
            المرتتتتتتتااع صتتتتتتتب لصتتتتتتتبغة الهيماتوكستتتتتتتيلين واديوستتتتتتتين   واستتتتتتتتخدم متتتتتتتايكرون 4الامتتتتتتتر بالشتتتتتتتمع قاعتتتتتتت  التتتتتتت  مرتتتتتتتااع بستتتتتتتم  

(Luna, 1968 بعتتد ألتت  اجتتر  ال حتتص المجهتر  للمرتتااع الزنستتجية باستتتخدام المجهتتر الضتو ي المركتتب، كمتتا صتتور  المرتتااع ،)
 الميود بآلة تصوير خاصة عا دة إل  كلية الاب البيار . Line altay biolabمزنتخبة باستخدام المجهر الخاص الزنسجية ال

  الفحوصات الكيموحيوية 
 Alanine amino transferees (ALT) األلزنين األمينزناقل  أزنييمير فعالية دتر  -1

ادزنكليييتة اعتمتادًا علت   Randoxام عدة التحليتل الجتاهية متن شتركة باستخد (ALT) األلزنين األمينزناقل  أزنييمير فعالية تم ترد     
مرتدرة بالوحتدة العالميتة/ لتتر بادعتمتاد  زنتييم(، وحتدد  فعاليتة األReitman and Frankel, 1957)الاريرة اللوزنية المتبعة من قبتل

 .(ALT) أزنييمعل  المزنحزن  الخاص بعدة التحليل الجاهية المستخدمة لرياس فعالية 
 Aspartate amino transferees(AST)  ادسبارتي األمينتردير فعالية زناقل   -2

ادزنكليييتة اعتمتادًا علت   Randoxباستتخدام عتدة التحليتل الجتاهية متن شتركة  ادستبارتي  األمينزناقل ازنييم ير فعالية تم ترد
تحويتل  علت  الراشتجالموجتود فتي  (AST) يمأزنتي (، اأ يعمتل Reitman and Frankel, 1957الاريرتة اللوزنيتة المتبعتة متن قبتل )

يتتتتتة األميزنعمليتتتتتة ازنترتتتتتال المجتتتتتاميع  (AST) أزنتتتتتييمويح تتتتتر  اوكيالواستتتتتتي المتتتتتادة )ادستتتتتاس( التتتتت   ي ادستتتتتبارتي األميزنتتتتتالحتتتتتام  
Transamination   مرتتدرة بالوحتتدة العالميتتة/ لتتتر بادعتمتتاد علتت  المزنحزنتت  الرياستتي زنتتييمفعاليتتة األ ي وحتتدد األميزنتتمتتن الحتتام 

 .(AST) أزنييمالخاص بعدة التحليل الجاهية المستخدمة لرياس فعالية 
   Alkaline phosphatase  (ALP) أزنييمتردير فعالية   - 3

بادعتمتتاد  Biolabo-Franceال وست اتيي الراعتد  باستتخدام عتدة التحليتل الجتاهية والمصتزنعة متن قبتل  أزنتييمقتدر  فعاليتة  
وتحويلهتا  Phenyl phosphate( التتي تعتمتد علت  تحليتل فوست ا  ال يزنتول Kind and King, 1954علت  الاريرتة التتي اتبعهتا )

 .ال وس اتيي الراعد  وكما موضج في المعادلة أزنييمال  ال وس ا  وال يزنول في وسا قاعد  بتح يي 
 
 
 
 

 
ALP 

pH=10  

Phosphat + phenol Phenyl phosphate 
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 ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اتيي الراعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ت اعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ال يزنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول المتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  أزنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتييموتعتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس فعاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
1,4- amino antipyrine  وبوجود[K3 Fe (CN)6]Potassium ferric cyanide  بوص و كاشت ًا لتديزنا لتكتوينQuinone  أو

 زنازنوميتر. 510 س شدة امتصاصيتو عزند الاول الموجياللون الورد  الما ل إل  ادحمرار والأ  يمكن قيا
 تقدير تركيز بيروكسيدة الدهن في نسيج الكبد

( لتردير تركيي بيروكسيدة التدهن فتي زنستي  الكبتد وألت  Gilbert et al., 1984متبعة من قبل الباح  )استخدم  الاريرة ال       
( التتأ  يم تتل احتتد زنتتوات  عمليتتة بيروكستتيدة التتدهن ويعتمتتد هتتأا MDA) Malondialedehydeمتتن ختت ل قيتتاس المالوزندايالديهايتتد 

تيور  ويعتمتتد هتتأا الت اعتتل علتت  الدالتتة يهايتتد وبتتين حتتام   ايوباربتامالوزندايالدعلت  الت اعتتل بتتين بيروكستتيدا  التتدهن بشتكل ر يستتي ال
 الحامضية.

 تقدير تركيز الكلوتاثيون في نسيج الكبد
 (.Moron et al., 1979تم تردير تركيي الكلوتا يون في زنسي  الكبد بادعتماد عل  )        

 التحليل االحصائي
المتعتتدد  دزنكتتنب العامليتتة البستتياة بالتصتتميم العشتتوا ي الكامتتل، واستتتخدم اختبتتار حللتت  الزنتتتا   احصتتا يًا وفتت  زنرتتام التجتتار         

(، باستتتخدام البرزنتتام  ادحصتتا ي p ≤ 0.05الزنتتتا   معزنويتتة عزنتتد مستتتول احتمتتال )وكازنتت  المتتدل دختبتتار ال روقتتا  بتتين المجتتاميع 
SAS  واختبارCovariance   دستخراLSD  ،(.2010)عزنتر 

 

 اقشةنالم و النتائج
( لزنستتي  كبتتد أكتتور ALT( فتتي فعاليتتة أزنتتييم زناقتتل امتتين األلزنتتين )p ≤ 0.05( حتتدو  ازنخ تتا  معزنتتو  )1يوضتتج الجتتدول )       

اا ر السمان المعاملة ببأور الكتان في كافة التراكيي مرارزنتة متع مجموعتة الستيارة وكتان ادزنخ تا  اك تر وضتوحًا فتي حالتة تجريتع 
وحتتدة دوليتتة/لتر  1.53±52.55م متتن مستتحو  بتتأور الكتتتان حيتت  كتتان المتوستتا الحستتابي ملغم/كغتتم وين جستت 250الايتتور بتركيتتي 
ملغم/كغتتم وين 1000فتتي حتين بلتت  المتوستتا الحستابي للمجموعتتة المعاملتتة  0.8±58.56ملغتتم متوستا حستتابي  500واعات  تركيتتي 

  بتتأور الكتتتان متوستتا حستتابي ملغم/كغتتم وين جستتم متتن مستتحو  2000وحتتدة دوليتتة/لتر واخيتترًا اعاتت  تركيتتي  1.17±70.27جستتم 
 .1.07±78.16وحدة دولية/لتر بالمرارزنة مع السيارة  74.66±0.56
ادستتبارتي  اميزنتتو تتترازنس  AST( فتتي فعاليتتة أزنتتييم زناقتتل األمتتين p ≤ 0.05( حتتدو  ازنخ تتا  معزنتتو  )1ويوضتج الجتتدول )       

تراكيتتي مرارزنتتة متتع مجموعتتة الستتيارة وكتتان ادزنخ تتا  اك تتر فيريتتي لزنستتي  كبتتد أكتتور اتتا ر الستتمان المعاملتتة ببتتأور الكتتتان بكافتتة ال
وحتتدة  0.48±14.72 اأ كازنتت  ال عاليتتةملغم/كغتتم وين جستتم، 250وضتتوحًا فتتي حالتتة تجريتتع الايتتور مستتحو  بتتأور الكتتتان بتركيتتي 

ملغم/كغتتتم وين جستتتم  1000واعاتتت  تركيتتتي  وحتتتدة دوليتتتة/لتر 0.38±16.26ملغم/كغتتتم وين جستتتم  500واعاتتت  تركيتتتي  دوليتتتة/لتر
بالمرارزنتتتتة متتتتع وحتتتتدة دوليتتتتة/لتر  1.02±20.96ملغم/كغتتتتم وين جستتتتم 2000وحتتتتدة دوليتتتتة/لتر واخيتتتترًا اعاتتتت  تركيتتتتي  17.10±0.25
 .وحدة دولية/لتر 0.26±25.18السيارة 
لكافتتة المجتتاميع  ALPراعتتد  ال وستت اتيي ال( فتتي فعاليتتة أزنتتييم p ≤ 0.05( حتتدو  ازنخ تتا  معزنتتو  )1ويوضتتج الجتتدول )       

المعاملة ببأور الكتان مرارزنة مع مجموعة السيارة وكان ادزنخ ا  اك ر وضوحًا في مجموعة الايور المعاتاة بتأور الكتتان بتركيتي 
ملغم/كغم وين جسم 500وحدة دولية/لتر في حين اعا  تركيي  1.53±52.55بل  المتوسا الحسابي إأ ملغم/كغم وين جسم، 250

واخيتترًا اعاتت  تركيتتي  وحتتدة دوليتتة/لتر 1.17±70.27ملغم/كغتتم وين جستتم  1000واعاتت  تركيتتي  وحتتدة دوليتتة/لتر 58.56±0.80
هتتتو التتتأ  متوستتتاها الحستتتابي بالمرارزنتتتة متتتع الستتتيارة  وحتتتدة دوليتتتة/لتر 0.56±74.66ملغم/كغتتتم وين جستتتم متوستتتا حستتتابي 2000
 .وحدة دولية/لتر 78.16±1.07
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   فـي النسـيج الكبـد   ALPو ALT ،ASTفعاليـة االنزيمـات ختلفة من مسـحوق بـذور الكتـان علـى تأثير تراكيز م :1 جدول ال
 .لذكور طائر السمان

بذور الكتان 
ملغم/كغم 2000

 وزن جسم

بذور الكتان 
ملغم/كغم 1000

 وزن جسم

بذور الكتان 
ملغم/كغم 500

 وزن جسم

بذور الكتان 
ملغم/كغم 250

 وزن جسم

مجموعة 
السيطرة عليقة 

ية وماء قياس
 اعتياد 

 المعامالت
 
 

 المعايير
0.56±74.66 

b 

1.17±70.27 

c 

0.80±58.56  

d 

1.53±52.55  

e 

1.07±78.1

6 a 

ALT  وحدة
 دولية/لتر

1.02±20.96 

b 

0.25±17.10 

c 

0.38±16.26  

d 

0.48±14.72  

e 

0.26±25.1

8 a 

AST  وحدة
 دولية/لتر

0.56±74.66 

b 

1.17±70.27 

c 

0.80±58.56  

d 

1.53±52.55  

e 

1.07±78.1

6 a 

ALP  وحدة
 دولية/لتر

 5ادزنحراف الرياسي وعدد الايور/ مجموعة= ±الريم معبر عزنها بالمتوسا الحسابي  -    
 (. p ≤ 0.05) وجود فر  معزنو  عزند مستول احتمال تعزنيمختل ة افريًا  ب حرفالمتبوعة  األرقام -    
  

زنتيجتتة للمعاملتتة ببتتأور الكتتتان قتتد يعتتيل دحتتتواء  ALT, ASTزنييمتتا  الزناقلتتة ل متتين ادزنخ تا  الحاصتتل فتتي فعاليتتة األ إن       
والأ  لو دور كبير في كستج الجتأور  Prostaglandinsالأ  يتحول إل  شبو الهرمون  Omega3 fatty acidبأور الكتان عل  

وجميعهتا  A,Eوفيتتامين  Glycosidesيكوستيدا  والك  Polyphenolsالحرة، كأل  احتواء بتأور الكتتان علت  ال يزنتود  المتعتددة 
مضتادا  اكستدة قويتة تستاهم فتي حمايتة خ يتتا الكبتد متن التلتف زنتيجتة ادجهتاد الزناتجتة متتن ت تاع   الجتأور الحترة ومتن  تم تحستتين 

أ  يتترتبا متتع التتتي تمزنتتع تكتتون الجتتأور الحتترة بترليتتل زنستتبة ادوكستتجين التت لألكستتدةوري تتة الكبتتد وييتتادة زنشتتاا األزنييمتتا  المضتتادة 
 الدهزنيتتتتتتتتتتتتة  يتتتتتتتتتتتتر المشتتتتتتتتتتتتبعة فتتتتتتتتتتتتي ا شتتتتتتتتتتتتية الخ يتتتتتتتتتتتتا، ومتتتتتتتتتتتتن  تتتتتتتتتتتتم تحتتتتتتتتتتتتافر علتتتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتتتأث األزنييمتتتتتتتتتتتتا  بتتتتتتتتتتتتداخلها  الحتتتتتتتتتتتتوام 

 (.Sreelatha and Inbavalli, 2012وتمزنع ازنترالها إل  الدم والح ار عل  المستول الابيعي لألزنييما  الكبدية في مصل الدم )
ومزنهتتا  B-complexقتتد يعتود إلحتتواء بتأور الكتتان علت  مجموعتة فيتاميزنتا   ALP علت  ت بتيا فعاليتة أزنتييمأمتا قتدرة بتأور الكتتان 

 Omega 3التتأ  يعتتد متتن مضتتادا  ادكستتدة الكاستتحة للجتتأور الحتترة وتتتوفر حمايتتة لأل شتتية الخلويتتة، وكتتأل  وجتتود  B7فيتتتامين البتتايوتين 
(Morris, 2007.) 

الكلوتتا يون فتي كافتة المجتاميع المعاملتة ببتأور الكتتان  ( فتي مستتولp ≤ 0.05( وجتود ارت تا  معزنتو  )2يوضتج الجتدول )
 إأملغم/كغتم وين جستم  250مرارزنة مع مجموعة السيارة وكان ادرت ا  اك ر وضوحًا في المجموعتة المعاملتة ببتأور الكتتان بتركيتي 

ملغم/كغتم وين جستم 500في حين كان المتوستا الحستابي لتركيتي   م زنسي  رابمايكرومول/ 0.08±2.64كان المتوسا الحسابي 
، واخيتترًا  م زنستتي  راتتبمتتايكرومول/ 0.05±2.06ملغم/كغتتم وين جستتم 1000 وتركيتتي   م زنستتي  راتتبمتتايكرومول/ 2.15±0.12

 م زنستتتتي  راتتتتب بالمرارزنتتتتة متتتتع الستتتتيارة متتتتايكرومول/ 0.04±2.03ملغم/كغتتتتم وين جستتتتم  2000كتتتتان المتوستتتتا الحستتتتابي لتركيتتتتي 
 .مايكرومول/ م زنسي  راب 1.71±0.14
( فتي مستتول المالوزندايالديهايتد فتي كافتة المجتاميع المعاملتة ببتأور p ≤ 0.05( وجتود ازنخ تا  معزنتو  )2ويوضتج الجتدول ) 

ملغم/كغتم وين 250 الكتان مرارزنة مع مجموعة السيارة وكان ادزنخ ا  اك ر وضوحًا في المجموعة المعاملة ببأور الكتان بتركيتي 
فكتان  /كغتم وين جستمملغم 500امتا تركيتي   تم زنستي  راتب/متايكرومول 9.04±369.98 المتوستا الحستابي حيت  كتانايضتا جسم 

 /كغتتتتتتم وين جستتتتتتمملغم1000فتتتتتتي حتتتتتتين اعاتتتتتت  تركيتتتتتتي  متتتتتتايكرومول/ م زنستتتتتتي  راتتتتتتب 5.57±384.52المتوستتتتتتا الحستتتتتتابي لتتتتتتو 
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غتتتتتتتم وين جستتتتتتتم هتتتتتتتو كملغم/ 2000واخيتتتتتتترًا كتتتتتتتان المتوستتتتتتتا الحستتتتتتتابي لتركيتتتتتتتي  متتتتتتتايكرومول/ م زنستتتتتتتي  راتتتتتتتب 391.54±1.19
 .مايكرومول/ م زنسي  راب 14.88±408.58مايكرومول/ م زنسي  راب بالمرارزنة مع السيارة هو  395.90±1.63
( وجود ازنخ ا  معزنتو  فتي اويان أكتور اتا ر الستمان لكافتة المجتاميع المعاملتة ببتأور الكتتان مرارزنتة متع 2ويوضج الجدول )      

ملغم/كغتتم وين جستتم مرارزنتتة ببتتاقي  2000 عاملتتة ببتتأور الكتتتان بتركيتتي الستتيارة وكتتان ادزنخ تتا  اك تتر وضتتوحًا فتتي المجموعتتة الم
غتم وين جستم كتان المتوستا ك ملغتم/ 250 تم ومجموعتة  3.50±164.40المجاميع حي  اعا  مجموعة السيارة متوسا حستابي 

 ملغتتم/1000 تم فتي حتين اعات  تركيتي  0.83±143.88غتم وين جستتم كملغم/ 500 تم ولمجموعتة  4.55±145.58الحستابي لهتا 
  م. 0.90±125.94ملغم/كغم وين جسم  2000 م واخيرًا اعا  تركيي  0.83±140.90كغم وين جسم 

قدرة بأور الكتان عل  رفع مستول الكلوتا يون وخ   مستتول المالوزندايالديهايتد ربمتا يعتود إلت  احتتواء بتأور الكتتان علت   إن       
( وكتتأل  احتوا هتتا Mukherjee, 2003ا  ادكستتدة الكاستتحة للجتتأور الحتترة )التتتي تعتبتتر متتن اقتتول مضتتاد Eوفيتتتامين  Aفيتتتامين 

 Omega 6و Omega 3 إلت  احتوا هتا علت  ال يزنتود  المتعتددة و باإلضتافة( 2010عل  الك يكوسيدا  وال  فوزنويدا  )شتعبان، 
د  إلت  رفتع مستتول الكلوتتا يون وخ ت  الأ  يعمل كمضاد اكسدة يوفر الحماية د شية الخ يا من ت اع   الجأور الحرة ممتا يتي 

وهتي إستتروجيزنا  زنباتيتة  Phytoestrogenحتو  بأور الكتان عل  مستتول عتالي متن ال ايتواستتروجين تمستول المالوزندايالديهايد، و 
 (.Setchell, 1998تعمل بص ة مركبا  مضادة للت كسد ) ألزنهالها ت  يرا  واقية من أمرا  الرلب الوعا ية والجلاة الدما ية 

أما بالزنسبة لردرة بأور الكتان عل  تخ ي  وين الجسم فربما يعتمد عل  ك رة تواجد ادلياف في بأور الكتان التي تعمل علت        
 ,Morris)          جستم الترليتل ادمستا  وييتادة ت ريت  المعتدة وادمعتاء وييتادة حتر  واكستدة التدهون ممتا تعمتل علت  ترليتل وين 

2007.) 
 

ــان علــى مســتو   تــأثير: 2 لجــدوال ــة مــن مســحوق بــذور الكت ــاثيون تراكيــز مختلف      المالوندايالديهايــد واوزان ذكــور طــائر الكلوت
 السمان

 .5ادزنحراف الرياسي وعدد الايور/ مجموعة= ±الريم معبر عزنها بالمتوسا الحسابي  -   
 (.p ≤ 0.05عزني وجود فر  معزنو  عزند مستول احتمال )تمختل ة افريًا  ب حرفالمتبوعة  األرقام -   
 
 

 المقاطع النسجية

بذور الكتان 
ملغم/كغم 2000

 وزن جسم

بذور الكتان 
ملغم/كغم 1000

 وزن جسم

بذور الكتان 
ملغم/كغم 500

 وزن جسم

بذور الكتان 
ملغم/كغم 250

 وزن جسم

مجموعة 
يطرة عليقة الس

قياسية وماء 
 اعتياد 

المعامالت       

 
 المعايير

0.04±2.03 

 b 

0.05±2.06 

 b 

0.12±2.15 

 b 

0.08±2.64  

a 

0.14±1.71 

 c 

GSH   /مايكرومول
  م زنسي  راب

1.63±395.90 

b 

1.19±391.54 

b 

5.57±384.52 

b 

9.04±369.98 

c 

14.88±408.5

8 

 a 

MDA /مايكرومول 
  م زنسي  راب

0.90±125.94 

b 

0.83±140.90 

c 

0.83±143.88 

c 

4.55±145.58 

b 

3.50±164.40 

a 
 وين الجسم بالغرام
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حيت  التركيتب  ملغم/كغتم وين جستم 250أرهر  المرااع الزنسجية عدم حدو  تغيرا  في زنسي  الكبد عزند استخدام تركيي 
فتي حتين اد  التراكيتي العاليتة متن مستحو  بتأور الكتتان الت   السو  والشكل المزنتترم للوريتد المركتي  وهتو مشتابو لمجموعتة الستيارة

 500متم لتتة برهتتور تجمعتتا  دهزنيتتة وت جتتي الخ يتتا فتتي المراتتع الزنستتجي للكبتتد فتتي تركيتتي  زنستتي  الكبتتد حتتدو  تغيتترا  ستتلبية علتت 
متتع عتتدم ازنترتتام ملغم/كغتتم وين جستتم متتن بتتأور الكتتتان فرتتد حتتد  توستتع للوريتتد المركتتي   1000ملغم/كغتتم وين جستتم امتتا فتتي تركيتتي 

ملغم/كغتم وين جستم متن بتأور  2000بتركيتي مركتي ، وعزنتد المعاملتة شكلو وارتشاح بير  للخ يا احاديتة الزنتواة بتالررب متن الوريتد ال
، حد  زنتيف واحترتان  البيتة ادوردة المركييتة وتزنختر بعت  الخ يتا الكبديتة وت جتي التبع  الختر مزنهتا للكبتد عزنتد المعاملتة  الكتان

رتة الدراستا  فتي هتأا المجتال تكتاد . فتي الحريعدم ازنترام في شكل الوريتد المركتي  وحتدو  احترتان دمتو  متع وجتود تجمعتا  دهزنيتة
تكتتون معدومتتة وستتوف زنعتمتتد فتتي مزناقشتتة المراتتع الزنستتجي للكبتتد علتت  مجتترد تخميزنتتا  متتن واقتتع الدراستتة الحاليتتة وربمتتا يعتتيل الستتبب 

والصتابوزنين  ل  احتوا و عل  تركيي عالي متن اللكزنتينإلرهور الت  يرا  السلبية للمرااع الزنسجية للكبد بالتراكيي العالية لبأور الكتان 
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ربمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون لهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ير ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلبي علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  زنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  الكبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتراكيي العاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(Mukherjee et al., 2003.) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

صورة نسجية لكبد ذكر طائر السمان لمجموعة السيطرة، يوضح التركيب السو  لنسيج الكبد، يوضح الوريد المركز   :1الشكل 
 مرتبـــــــــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــــــــــكل اشــــــــــــــــــــــــــــرطةالمنـــــــــــــــــــــــــــتظم الشــــــــــــــــــــــــــــكل والخاليـــــــــــــــــــــــــــا الكبديــــــــــــــــــــــــــــة 

H& E400X. 
 

 
 
 
 
 
  

ملغم/كغــم وزن جســم 250صــورة نســجية لكبــد ذكــر طــائر الســمان لمجموعــة معاملــة بمســحوق بــذور الكتــان بتركيــز  :2 الشــكل 
يوضح التركيب السو  والشكل المنتظم للوريد المركز  وهو مشـاب  لمجموعـة السـيطرة حيـخ الخاليـا المنتظمـة الشـكل 

H& E400X. 
 
 

CV 

CV 
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   ملغم/كغــم وزن جســم 500صــورة نســجية لكبــد ذكــر طــائر الســمان لمجموعــة معاملــة بمســحوق بــذور الكتــان بتركيــز  :3 الشــكل
 .H& E400Xالخاليا  تفجييوضح ظهور تجمعات دهنية و 

 
 
 
 
 
 
 
 

ملغم/كغــم وزن جســم يوضــح 1000 صــورة نســجية لكبــد ذكــر طــائر الســمان لمجموعــة معاملــة بمســحوق بــذور الكتــان بتركيــز: 4الشــكل 
مـع ارتشـاب بـ ر  للخاليـا احاديـة النـواة بـالقرب مـن  هافجيتوسع الوريد المركز  مع احتقان دمو  وعدم انتظام في الخاليا وت

 .H& E400Xالوريد المركز  
 
 
 
 
 
 
 
  

ملغم/كغـم وزن جسـم 2000لكتـان بتركيـز صورة نسـجية لكبـد ذكـر طـائر السـمان لمجموعـة معاملـة بمسـحوق بـذور ا :5 الشكل 
وتنخـر بعـض احتقان دمو  فـي الوريـد المركـز  مـع تجمعـات دهنيـة وتوسـع فـي الوريـد المركـز  نزف و يوضح حدوخ 

 .H& E400Xالخاليا الكبدية وتفجي البعض اآلخر 

 

CV 

CV 
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