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الخالصت
صمممت ذم ا الدراسممة لمعرفمة مممدي مكانيمة بم ور الحلبممة والميثمايونين فممي اللحسمين ممن بعممة الصمفات الكيميائيممة
الحيالية ومسلويات الكلولاثيون  GSHالمالوندايالديهايد  MDAألنسجة (القلب ,الكبد ,الكلية ,البنكرياس ,المبمية) النما
طممائر السمممان .ولضمممنت اللجربممة سممت معممام ت :األولم (بم ور الحلبممة) ٬الثانيممة (بم ور الحلبممة وبيروكسمميد الهيممدروجين)
٬الثالثة (ميثايونين) ٬الرابعة (ميثمايونين وبيروكسميد الهيمدروجين) ٬الخامسمة (اإلجهماد اللاكسمدي) ٬السادسمة (السميطرة) .إ
ظهرت المعاملة بـ  H2O2ارلفاع معنوي في لركيز الكلوكموز والكليسميريدات الث ثيمة والكولسملرول والبرولينمات الدذنيمة
واطئة الكثافة  LDL-Cوالبرولينات الدذنية واطئة الكثافة جمدا  VLDL-Cودليمل اللصملب العصميدي وانخفماة معنموي
في مسلوي والبرولينات الدذنية عالية الكثافة  ,HDL-Cوكم ل ارلفماع معنموي فمي مسملوي  MDAنسمجة القلمب والكبمد
والبنكرياس والكلية والمبية إلنا طائر السمان مقارنة مع معاملة السيطرة ولرافق ل مع انخفاة معنوي في مسملوي
 GSHذ ا األنسجة كما رفعت المعاملة من لركيز ذرمون الكورليكوسليرون.في حين ادت المعاملة ببم ور الحلبمة لوحمدذا
و مع المعاملة بـ  H2O2إل انخفاة معنموي فمي لركيمز الكلوكموز والكليسميريدات الث ثيمة ,كمما خفضمت المعاملمة ببم ور
الحلبة من فعالية نزيمي  ASTو ALTفي حين رفعت من مسلوي  GSHنسيج القلب .ما المعاملمة بالميثمايونين فقمد ادت
إل ارلفاع معنوي في مسلوي  GSHنسيج القلب في حين خفة معنويا من لركيز ذرمون الكورليكوسمليرون .ممما ييمير
إل قابلية المواد ع ا ودورذا في اللحسين من بعة الصفات الكيميائية الحياليمة وحالمة مضمادات األكسمدة لمبعة نسمجة
انا طائر السمان.
الكلمات الدالة :ب ور الحلبة ,الميثايونين ,طائر السمان ,مضادات األكسدة.
لاريخ لسلم البح  ٬ 2013/9/3 :وقبوله.2013/12/2 :

المقذمت
ان الدراسات الحالية لحماول اللركيمز فمي جميمع مجااللهما العلميمة علم اسملخدام الحيوانمات اللمي للميمز بمواصمفات
إنلاجية عالية وبأقل اللكاليف مع األخ بنظر االعلبار اقصر فلرة زمنيمة لننلمان نليجمة للطلمب الملزايمد للبمرولين الحيمواني
وخصوصا ً الدواجن ,ل ا الجهت الدراسات إل االذلمام بلربية طـائر السمان  ,quailنظـراً لما يمـلاز به ذ ا الطمائر كونمه
ثنائي الغرة وصغير الحجم وال يحلان لمساحات لربية كبيرة وقلة اللكلفة في لربيله ومقاومله لألمراة فضم ً عمن لم
لميممزا بسممرعة النضممج الجنسممي ي قصممر فلممرة الجيممل ( 1998 ,Minvielleو Oguzواخممرون ,)2001,كممما يسمملعمل
كحيوان لجارب مثالي ( Kayangوآخرون.)2004,
ان للنبالات الطبية في الوقت الحاضر مكانة كبيرة إلنلان العقاقير الطبية وك ل فمي مجمال اإلنلمان نظمراً لمما يملكمه
معظم لل النبالات من جزيئات كيمياوية ات فعالية ما كمحفزات للنمو ( Cabukوآخرون .)2003,لعد بم ور الحلبمة ممن
النبالمات الطبيمة المسملخدمة قمديماً .فقمد اسملخدمت كاضمافات لع ئمق المدواجن لمما لهما ممن دور فمي لحسمين األدا الفسملجي
واإلنلمماجي (عبممد المجيممد 1994 ,والنعيمممي ,)1999,فض م عممن دورذمما فممي لحسممين حالممة مضممادات األكسممدة فممي الممدجان
(القطان 2006 ,وطه .)2008 ,و يار عبد الرحمن ( )1995إل دور مسلخلصالها الفاعل كمضادات كسدة فمي الجمر ان
المصابة بالسكري اللجريبي المحد بااللوكسان .ويعد الميثايونين من األحماة االمينيمة األساسمية الحاويمة علم الكبريمت
واللي لها دور مهم في معظم العمليات الحيوية داخل الخ يا .ان ذمدف الدراسمة ذمو معرفمة ممدي لمأثير إضمافة الميثمايونين
وب ور الحلبة الل ان يمللكان خصائص مضادة لألكسدة و ثرذما في حالة مضمادات األكسمدة وبعمة الصمفات الفسملجية فمي
طائر السمان.
بحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األول.

مىاد البحج وطزائقه
اسلخدم في ذ ا اللجربة  720نث سمان ( 120طائر /معاملة) وبعمر يوم واحد حي قسمت كل معاملة إل ثم
مكررات وبواقمع  40طمائر/مكرر وذكم ا لجميمع المعمام ت ووزعمت الطيمور عيموائيا ً ,وابلمد ت المعاملمة ممن عممر 7يمام
لغاية عمر النضج الجنسي (األسبوع السادس) .ولمم لقمديم العليقمة يمدويا ,وبيمكل يمومي ,وبلوقيمت ولسلسمل ثابمت للمجماميع
كافة مع مراعاة لموفير مما اليمرب بيمكل حمر Ad Libitumلكافمة المجماميع ,وجمري حسماب مكونمات العليقمة واللركيمب
الكيمياوي المحسوب للع ئق حسب ما قدرا المجلس الوطني لألبحا ( )Anonymous,1994كما في الجدول (.)1
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ولضمنت اللجربة سلة مجاميع وكما يلي:
 .1مجموعة السيطرة :عطيت عليقة قياسية وما يرب اعليادي.
 .2مجموعةةة اهجدةةلت الدل سةةتو سييرو سةةيت الديةةتروجي  :)H2O2عطيممت بيروكسمميد الهيممدروجين  0.5%مممع الممما
وعليقة قياسية.
 .3مجموعة يذور الحلية :عطيت مجروش ب ور الحلبة 10غم  /كغم علف وما يرب اعليادي.
 .4مجموعة يذور الحلية وييرو سيت الديتروجي  :عطيت مجروش ب ور الحلبة 10غمم /كغمم علمف ومما حماوي علم
 0.5%بيروكسيد الهيدروجين(.)H2O2
 .5مجموعة الميثليوني  :عطيت ميثايونين  450ملغم  /كغم علف وما يرب اعليادي.
 .6مجموعة الميثليوني وييرو سيت الديتروجي  :عطيمت ميثمايونين  450ملغمم /كغمم علمف ومما حماوي علم 0.5%
بيروكسيد الهيدروجين (.)H2O2
جمع النملذج :لم جممع عينمات المدم ممن األفمرا قبمل جمرا الصمفة الليمريحية فمي اليموم المحمدد ممن نهايمة اللجربمة و لم
بطريقة قطمع الوريمد الموداجي  Jugular veinوبواقمع (10طمائر /معاملمة) ,ولمم فصمل عينمات مصمل المدم بوسماطة جهماز
الطممرد المركممزي وبسممرعة  3000دورة  /دقيقممة ووضممعها فممي نابيممب نظيفممة ومعلمممة وبواقممع  2نبوبممة لكممل عينممة حممدذما
اسلخدمت ألجرا القياسات الكيميائية الحيالية و خري لغرة قيماس لركيمز ذرممون الكورليكوسمليرون ,وحفظمت العينمات
عند درجة ْ 20-م لحين جرا الفحوصات الخاصة .ولم جمع عينات من نسجة (الكبد ,القلب ,البنكرياس ,الكلية ,المبمية)
مبايرة بعد جمع عينات الدم .وحفظت عند درجة حرارة –ْ 20م لحين جرا االخلبارات الكيميائية الحيالية الخاصة بلقمدير
لركيممز الكلولمماثيون  GSHباألنسممجة بطريقممة  Ellmanالمحممورة ( 1959 ,Ellmanو Jamesوآخممرون ,)1982,ولقممدير
لركيز المالوندايالديهايد  MDAباألنسجة ( Ohkawaوآخرون.)1979,
الجدول ( :)1النسبة المئوية لمكونات العليقة المسلخدمة في الدراسة.
Table (1): The diet composition percentage used in the study.
المادة العلفية
Ingredient

العليقة البادئة ()%
starter diet

العليقة اإلنلاجية ()%
Finisher diet

رة صفرا Yellow corn

30

40

حنطة wheat
مركز بروليني Conc. protein
كسبة فول الصويا Soybean meal
كالسيوم Ca
ملح طعام Salt
المجموع Total
نسبة البرولين protein percentage
الطاقة الممثلة كيلو سعرة  /كغم ME. kcal/kg

22
15
32
0٫9
0٫1
100
% 28٫87
2900

25
10
20
4٫5
0٫5
100
% 20٫25
2950

حللت النلائج باسلخدام اللصميم العيوائي الكامل ( )CRDللجربة بسيطة ات الجاا واحد واسلعمل برنامج اللحليل
اإلحصممائي الجمماذز  ,)2010,Anonymous( SASوالخلبممار معنويممة الفروقممات بممين المعممام ت يسمملعمل اخلبممار دنكممـن
ملعـدد الحدود ).(195٫Duncan's multiple range test Duncan

الىتائج والمىاقشت
ييير الجدول ( )2إل ان معاملة اإلجهاد اللاكسدي المحد بـ  H2O2دت إل ارلفاع معنوي في لركيز الكلوكموز
والكليسيريدات الث ثية والكولسلرول والبرولينات الدذنية واطئة الكثافة  LDL-Cوالبرولينات الدذنية واطئمة الكثافمة جمدا
 VLDL-Cودليل اللصلب العصيدي وانخفاة معنوي في مسلوي البرولينات الدذنية عالية الكثافة  HDL-Cمقارنمة ممع
مع املة السميطرة وبقيمة المعمام ت لمصمل دم إنما طمائر السممان عنمد مسملوي احلممال ( ≤ .)0٫05و دت المعاملمة ببم ور
الحلبة وب ور الحلبة مع  H2O2إل انخفاة معنوي في مسلوي الكلوكوز والكليسيريدات الث ثيمة لمصمل دم إنما السممان
مقارنة مع معاملة الميثايونين .ك ل يلضح من الجدول ( )2ان إضافة كل من الحلبة و الميثمايونين ممع المعاملمة بمـ H2O2
دت إل لحسن قيم معظم الصفات المدروسة مما ييير إل لأثير الحلبة والميثمايونين المضماد لللمأثير اللاكسمدي المحمد بمـ
.H2O2
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ن قدرة ب ور الحلبة في خفة مسلويات الكلوكوز والكليسيريدات الث ثيمة والكولسملرول للفمق ممع مما يمارت إليمه
الباحثة القطان ( )2006فمي المدجان البيماة وممع عبمد المجيمد ( )1994فمي فمرون اللحمم وممع عبمد المرحمن ( )1995فمي
الجر ان المصابة بالسكري اللجريبي المحد بااللوكسان ومع الكاكي ( )1999في األرانب السليمة والمصابة بمدا السمكر
المحد بااللوكسان ومع النعيمي ( )1999في كور فرون اللحم ,ويعلقد ن قدرة ب ور الحلبة في خفة كلوكموز المدم لملم
من خ ل احلوائهما علم ليماف البكلمين واللمي ليمكل بحمدود ( )%50ممن مجممل ليماف بم ور الحلبمة واللمي لكمون محلموال
غروانيممما˝ معلقممما ممممع المممما لممم خر ممممن لفريمممل المعمممدة ,ممممما يممم دي إلممم لمممأخير املصممماص الكلوكممموز ممممن األمعممما (Ali
واخمممرون )1995,وكممم ل للفمممق ممممع مممما يمممار إليمممه  Heafeleواخمممرون ( )1997ممممن احلمممـوا بمممـ ور الحمممـلبة علممم
نـممـزيم( )Dioxygenaseالمـ ي ييمـار فمـي لكـممـوين الحمـامة ألمينممي ( )4-Hydroxyisoleucineالم ي لممه دور فممي
لحفيز إفراز ذرمون األنسولين .و ربما لوجود الحامة األمينمي ( )4-Hydroxyisoleucineفمي الحلبمة والم ي لمه دور
في لحفيز إفراز ذرمون األنسولين ويزيد من حساسية إفمرازا ممن خم ل لحفيمز وزيمادة اإليمارة فمي األنسمجة القريبمة مثمل
الكبد حول زيادة اية الكلوكوز( Mohammadواخرون .)2006,ما قمدرة الميثمايونين علم خفمة مسملويات الكلوكموز
والكليسيريدات الث ثية والكولسلرول للفق ممع نلمائج الباحثمة القطمان ( )2006فمي المدجان البيماة وعبمد المرحمن والقطمان
( )2009في الدجان البياة والكناني ( )1998في فرا الدجان .ان قدرلمه فمي خفمة مسملوي الكلوكموز ربمما يعمود إلم
قدرله في لثبيط إفراز ذرمون الكورليكوسليرون كما مبين في الجدول ( )3وب ل يثبط من عملية ()Gluconeogenesis
إ يقلل لحلل األنسجة وعندذا يزداد خزين الك يكوجين في الجسمم وباللمالي يمنخفة مسملوي السمكر فمي المدم و انمه يحفمز
إفراز ذرمون األنسولين من خ يا بيلا البنكرياسية ,مما يزيد من دخول الكلوكوز إل داخل األنسجة وبه ا يقل مسملواا فمي
الدم.
ما قدرة الميثايونين الخافة لمسملويات الكليسميريدات الث ثيمة والكولسملرول يلفمق ممع مما سمجلله الكنماني ()1998
من ن إعطا الميثايونين بنسبة ( )%0٫6ممع العلمف إلم فمرا المدجان خفمة ممن مسملوي الكوليسملرول والكليسميريدات
الث ثية ,ويعلقد ن ل يعود إلم قمدرة الميثمايونين فمي لعزيمز دور مضمادات األكسمدة فمـي الخليمـة ولقليمـل لأثيمـر اإلجهمـاد
اللاكسدي  ,مما ينيط من عمل الخ يا الجسمية ,ومن ضمنها خ يا بيلا البنكرياسيـة وينيمـط إفمراز األنسمولين الم ي يعممل
عل خفة مسلوي الكليسيريدات الث ثيـة والكوليسلرول فـي الـدم بصورة غير مبايرة .ك ل دت المعاملة ببم ور الحلبمة
إل لحسن فعالية نزيمي  ASTو ALTفمي مصمل دم إنما السممان مقارنمة ممع مجموعمة السميطرة وبقيمة المعمام ت عنمد
مسلوي احلمال ( ≤ ( )0٫05الجدول  .)3كما يلضمح ممن الجمدول ( )3ان اإلجهماد اللاكسمدي المحمد بمـ  H2O2دي إلم
ارلفمماع معنمموي فممي لركيممز ذرمممون الكورليكوسممليرون فممي مصممل دم إنمما السمممان مقارنممة مممع معاملممة السمميطرة وبقيممة
المعمام ت عنمد مسملوي احلممال ( ≤  .)0٫05فمي حمين كانمت قميم ذرممون الكورليكوسمليرون فمي معاملمة الميثمايونين اقمل
معنويا من معاملة الحلبة ممع  .H2O2ويلضمح ممن الجمدول ( )4ان اإلجهماد اللاكسمدي المحمد بمـ  H2O2دي إلم ارلفماع
معنمموي فممي مسمملوي  MDAنسممجة القلممب والكبممد والبنكريمماس والكليممة والمبممية إلنمما طممائر السمممان مقارنممة مممع معاملممة
السيطرة ولرافق ل مع انخفاة معنوي في مسلوي  GSHذ ا األنسجة الم كورة ع ا مقارنة مع معاملة السيطرة عنمد
مسلوي احلمال ( ≤  .)0٫05وكان لمعامللي ب ور الحلبة والميثمايونين لمأثير معنموي رافمع لمسملوي  GSHولمأثير معنموي
خافة لمسلوي  MDAنسيج القلب النا السمان مقارنة مع معاملة السيطرة في حين لباينت لأثيرات المعام ت فمي بقيمة
األنسجة.
ان قدرة  H2O2الرافع لفعالية نزيمي  ASTو ALTفمي مصمل المدم يلفمق ممع طمه ( )2008فمي بما فمرون اللحمم
وعبد الرحمن والقطان ( )2007في الدجان البياة المصاب بمل زمة نزف الكبد الدذني (.)FLHSويعزي لأثير المعاملة
بـ  H2O2إل زيادة اإلجهاد اللاكسدي الداخلي المنيأ ,وذم ا يمنعكس بيمكل رئميس علم مسملوي نزيممي  ALTو ASTإ
إن اإلجهاد ي دي إل ي غيية الخ يا ويجهدذا ,مما ي دي إلم زيمادة نفا يمة غيمية جمدران ذم ا الخ يما ممما ينملج عنمه
لسرب ذ ا األنزيمات في مصل الدم (بهجت واخرون.)1985 ٬
إما قدرة ب ور الحلبة في خفة مسلوي األنزيمين  ALTو ASTفي مصل الدم يلفق مع ماسجلله القطان ()2006
فمي الممدجان البيمماة ويعلقممد ان لم يعمود ان بم ور الحلبممة و إحممدي مكونالهمما لهمما قابليمة مضممادة لألكسممدة مممن خم ل كسممح
الج ور الحرة لألوكسجين ولقليمل ثمار اإلجهماد اللاكسمدي اللمي لم ي جمدران غيمية الخ يما ولموفير الحمايمة ال زممة لهما
للحفاظ عل صفة النفا ية االخليارية للغيا ( )Selective permeabilityوذ ا ينعكس عل ديموممة وظمائف األنزيممات
ومسلواذما في الخ يا.
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انجذول ( :)2تأثُر انًعبيالد فٍ ثعض انصفبد انكًُىحُىَخ فٍ يصم دو إَبث طبئر انسًبٌ.
Table(2): Effect of treatments on some biochemical traits in blood serum of female quails.
تركُس
انكهُسُرَذاد انكهُخ
(يهغى 100/يم دو)
)T.G (mg / dl

تركُس انكىنُستُرول
(يهغى 100/يم دو)
Cholesterol
))mg / dl

تركُس انجروتُُبد
انذهُُخ عبنُخ انكثبفخ
(يهغى 100/يم دو)
)HDL-C (mg / dl

تركُس انجروتُُبد
انذهُُخ انىاطئخ انكثبفخ
(يهغى 100/يم دو)
)LDL-C (mg / dl

تركُس انجروتُُبد انذهُُخ
انىاطئخ انكثبفخ جذا"
(يهغى 100/يم دو)
)VLDL-C (mg / dl

دنُم انتعصذ
Atherogenic
Risk

تركُس انكهىكىز
انصفبد
( Traitsيهغى 100/يم دو)
Glucose
))mg / dl
139.80 c
1.62±

237.10 b
2.25±

197.40 b
8.27±

68.70 a
2.66±

81.38 c
0.48±

47.42 b
3.97±

2.88 b
0.17±

ثُروكسُذ انهُذروجٍُ
0.5٪ ) H2O2يع يبء انشرة )
Hydrogen peroxide
)(0.5 % with drinking water
انحهجخ(10غى /كغى عهُقخ )
)Fenugreek(10 gm/kg diet
انحهجخ  +ثُروكسُذ انهُذروجٍُ
H2O2 + Fenugreek

187.60 a
0.40±

290.93 a
5.84±

234.20 a
8.54±

40.70 b
2.70±

135.31 a
3.81±

58.19 a
3.42±

5.75 a
0.51±

106.90 d
0.17±
107.50 d
2.31±

199.50 c
0.40±
166.80 d
1.1±

159.3 dc
6.19±
201.67 b
6.01±

66.90 a
1.63±
69.30 a
0.76±

52.20 d
5.48±
99.01 b
0.96±

39.90 cb
3.29±
33.6 c
2.03±

2.38 b
0.22±
2.91 b
0.41±

يُثبَىٍَُ ) 450يهغى /كغى عهُقخ )
)Methionine(450mg/kg diet

154.90 b
0.12±

240.37 b
19.76±

163.10 c
0.35±

60.80 a
6.29±

54.23 d
0.87±

48.07 b
0.34±

2.68 b
0.26±

يُثبَىٍَُ  +ثُروكسُذ انهُذروجٍُ
H2O2 + Methionine

155.70 b
0.29±

156.10 d
0.64±

139.93 d
9.18±

58.90 a
6.38±

49.81 d
3.04±

31.22 c
2.84±

2.38 b
0.04±

انًعبيالد
treatments
انسُطرح
Control

 انقُى أعالِ تًثم انًتىسطبد  ±انخطأ انقُبسٍ . -انقُى انتٍ تحًم حروفب˝ اَكهُسَخ يختهفخ عًىدَب˝ تذل عهً وجىد فرق يعُىٌ عُذ يستىي احتًبل ( أ ≤ . ) 0٫05
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الجدول ( :)3لأثير المعام ت في بعة الصفات الكيميائية الحيالية لمصل الدم انا طائر السمان.
Table(3): Effect of treatments on some biochemical traits in blood serum of female quails.
الصفات
Traits
المعام ت
Treatments
السيطرة
Control
بيروكسيد الهيدروجين
0.5٪ )H2O2مع ما اليرب)
Hydrogen peroxide
)(0.5 % with drinking water
الحلبة
(10غم /كغم عليقة)
Fenugreek
)(10 gm/kg diet
الحلبة  +بيروكسيد الهيدروجين
H2O2 + Fenugreek
ميثايونين
)  450ملغم /كغم عليقة)
Methionine
)(450 mg/kg diet
ميثايونين  +بيروكسيد الهيدروجين
H2O2 + Methionine

نياط نزيم ناقل مين
االسبارليت (وحدة/للر)
(U/L) AST

نياط نزيم ناقل مين
االلنين (وحدة  /للر)
(U/L) ALT

ذرمون
الكورليكوسليرون
)ng/ml) CS

296.19 a
13.75±

204.77 a
0.50±

53.64 cb
0.46±

281.99 a
2.71±

203.03 a
1.14±

98.13 a
7.71±

193.85 b
2.28±

54.42 d
0.34±

55.92 cb
1.91±

281.14 a
2.07±

131.01 c
0.64±

62.38 b
4.72±

289.11 a
12.64±

203.0 a
0.64±

42.02 c
4.84±

273.88 a
1.09±

162.22 b
0.45±

52.23 cb
6.24±

 انقُى أعالِ تًثم انًتىسطبد  ±انخطأ انقُبسٍ. -انقُى انتٍ تحًم حروفب" اَكهُسَخ يختهفخ عًىدَب" تذل عهً وجىد فرق يعُىٌ عُذ يستىي احتًبل (أ ≤ .)0٫05

إما قدرة ب ور الحلبة في رفع مسلوي  GSHنسيج القلب فربما لعود إل دور ب ور الحلبة في اية الـ  GSHعمن
طريق لحفيز بنا ا من الكلولاثيون الم كسد بوجود األنسولين .و ربما لقدرة ب ور الحلبة في لحفيمز خ يما بيلما البنكرياسمية
عل زيادة إفراز األنسولين وثبات حالة االخلزال واللأكسد في الخ يا ,ومن ثم عدم اسله  GSHوزيادة مسلواا ,وكمما
ذو معلوم فان مسلوي  GSHيعكس حالة اإلجهاد اللاكسدي إ ان الع قة بينهمما عكسمية ( Reunanenواخمرون.)1998,
ان قدرة الميثايونين في رفع مسلوي  GSHنسيج القلب يلفق مع ما سجلله الع ف ( )2004فمي األرانمب عنمدما اسملخدمت
ميثايونين بـجرعة ( 500ملغم  /كغم علف) .إن آلـية عـمل المـيثايونين بوصفه مضاداً لألكسدة بأن الميثمايونين عنمد لعاملمه
مع العامل الم كسد فانه يلغير إل  Methionine sulfoxideوباللالي فان بقايا الميثايونين  residuesلقوم بلوفير لركيمز
عال للمفاع ت  reactantsاللي لصمبح كافيمة للكمون مصمائد للعاممل الم كسمد فضم عمن لم فقمد يحمد اخلمزاالً عكسميا ً
ٍ
للميثمممايونين بوسممماطة نمممزيم ( Methionine sulfoxide reductase )MSRsالممم ي يممم دي إلممم لحفيمممز لنممماوبي
( )Catalyticallyفي عمل نظام مضادات األكسدة داخل الجسم ) Levineواخرون.)1996,
ما قدرة الميثايونين في خفة مسملوي ذرممون الكورليكوسمليرون فربمما يعمزي لمدورا فمي لعزيمز حالمة مضمادات
األكسدة خصوصا حول بنا  GSHاألنسجة من خ ل دورا في كسح الج ور الحرة الملكونة مما يمنعكس لم إلم اللقليمل
من لأثيرات اإلجهاد اللاكسدي وباللالي لثبيط دور ذرمون اإلجهاد الكورليكوسليرون.
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. ٌ تأثُر انًعبيالد فٍ حبنخ يضبداد األكسذح نجعض األَسجخ الَبث طبئر انسًب:)4( انجذول
Table (3): Effect of treatments on antioxidant status in some tissues of female quails .
)nmol/g) MDA انًبنىَذاَبنذَهبَذ

)µmol/g) GSH ٌانكهىتبثُى

انصفبد
Traits

يجُض
Ovary

كهُخ
Kidney

ثُكرَبش
Pancreas

كجذ
Liver

قهت
Heart

يجُض
Ovary

كهُخ
Kidney

ثُكرَبش
Pancreas

كجذ
Liver

قهت
Heart

108.98 d
1.73±

136.42 d
1.21±

128.63 d
1.95±

73.93 d
0.73±

123.93 c
2.90±

0.62 a
0.01±

0.50 a
0.05±

2.75 a
0.03±

0.94 a
0.02±

0.39 b
0.01±

انسُطرح
Control

250.43 b
0.99±

161.97 cb
0.02±

268.16 a
7.34±

89.29 b
0.41±

164.45 a
3.09±

0.57 b
0.01±

0.42 cb
0.01±

0.99 dc
0.02±

0.82 c
0.03±

0.30 c
0.02±

ٍُثُروكسُذ انهُذروج
) يع يبء انشرة0.5٪( H2O2
Hydrogen peroxide
(0.5 % with drinking water)

177.14 c
1.41±

138.89 d
5.31±

177.14 b
5.28±

89.62 b
0.81±

112.12 d
1.88±

0.61 a
0.03±

0.49 a
0.07±

1.31 b
0.02±

0.86 b
0.01±

0.52 a
0.02±

)  كغى عهُقخ/غى10( انحهجخ
Fenugreek(10 gm/kg diet)

290.43 a
2.06±

155.34 c
3.67±

273.50 a
4.45±

106.41 a
0.35±

141.88 b
2.29±

0.41 d
0.03±

0.40 c
0.01±

0.96 d
0.03±

0.75 d
0.02±

0.28 d
0.08±

ٍُ ثُروكسُذ انهُذروج+ انحهجخ
H2O2 + Fenugreek

183.97 c
9.24±

195.51 a
0.35±

161.75 c
1.59±

79.62 c
1.51±

116.04 d
1.12±

0.45 c
0.05±

0.43 b
0.01±

1.01 c
0.01±

0.81 c
0.02±

0.52 a
0.06±

)  كغى عهُقخ/ يهغى450) ٍَُيُثبَى
Methionine(450 mg/kg diet)

299.17 a
6.45±

164.27 b
0.99±

263.21 a
3.07±

107.48 a
2.03±

163.25 a
1.93±

0.56 b
0.02±

0.48 a
0.06±

1.30 b
0.03±

0.76 d
0.01±

0.29 dc
0.01±

ٍُ ثُروكسُذ انهُذروج+ ٍَُيُثبَى
H2O2 + Methionine

انًعبيالد
treatments

. ٍ انخطأ انقُبس± انقُى أعالِ تًثم انًتىسطبد
.) 0٫05 ≤ انقُى انتٍ تحًم حروفب˝ اَكهُسَخ يختهفخ عًىدَب˝ تذل عهً وجىد فرق يعُىٌ عُذ يستىي احتًبل ( أ
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ABSTRACT
This study was designed to detect an improvement ability of Fenugreek seeds and
Methionine on some biochemical parameters and antioxidants status in quail females.The trial
included six treatments: first (fenugreek seeds), second (fenugreek + H2O2), third
(methionine), fourth (methionine + H2O2), fifth Oxidative stress (H2O2), sixth (control). The
results showed that H2O2 treatment caused a significant increase (P ≤ 0.05) in glucose,T.G, T.
cholesterol, LDL-C, VLDL-C and atherogenic risk index in blood serum, while HDL-C
decreased significantly, as well as MDA level was increased significantly in tissues such as
(heart, liver, kidney, pancreas and ovary) whereas GSH level was decreased compared with
control group, Corticosterone hormone as well as elevated. Fenugreek seeds alone or with
& H2O2 treatment caused a significant decrease in glucose & T.G levels as well as in AST
ALT enzymes,while GSH level of heart tissue was increased. Methionine treatment caused a
significant increase in GSH level of heart tissue while Corticosterone hormone decreased
significantly indicating the antioxidant ability of antioxidants materials to exerted and
improvement of some biochemical parameters and antioxidants status in quail females.
Keywords: Fenugreek seeds, Methionine, Quail, Antioxidants.
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