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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص: 

ي  Aloe vera)وهالم اوراق الصلار )اضافة مستويات مختلفة من مسحوق هدفت الدراسة لمعرفة تأثي  
 بعض فز

 من فروج اللحم   288استخدم بالتجربة . لفروج اللحم والمناعية والميكروبيةالفسلجية  الصفات
ً
-Ross)فريا

 عىل ثمان معامالت تجريبية وبواتع ثالث مكررات للمعاملة  (308
ً
بعمر يوم واحد غي  مجنسة وزعت عشوائيا

ي الكام . كانت االوىل معاملة السيطرة )العليقة االساسية(   12الواحدة و
فريا لك  مكرر وفق التصميم العشوائ 

ز  المضاد الحيويواضيف  ي غم/كغم(  0.5اىل العليقة االساسية بمستوى ) النيومايسي 
المعاملة الثانية, فز

عىل  T5,T4,T3( بالمعامالت )غم/كغم 30و  15,  5اىل العليقة االساسية بالمستويات  اوراق الصلار ومسحوق 
.  واضيف  ب بالمستويات الصلار ج   التواىلي ي المعامالت /)م  30و  15, 5اىل ماء الرسر

( فز عىل  T8,T7,T6لي 
. اظهرت النتائج حصول تحسن معنوي ) ي اعداد P≤0.05التواىلي

ز  ( فز ياليا الدم الحمر والبيض  وتركي 
ي معامالت االضافة مقارنة بالس

ز فز ز يطرة و الهيموغلوبي  ي حجم ياليا الدم المرصوصة  T6  و     T2 المعاملتي 
و فز

ي جميع المعامالت )باستثناء 
ز T6فز ي تركي 

( , وادى اضافة مسحوق اوراق الصلار اىل تحسن معنوي فز
ي مص  الدم. وادى اضافة  IgAو IgM الغلوبيولينات المناعية  

( ج  الصلار  15فز ي اىل )م /لي 
تحسن معنوي فز

ز  ز الغلوبيولي  يا (p≤0.05وحص  انخفاض معنوي  IgA. تركي  يا الكلية وبكي  ي اعداد اللكي 
 Escherichia coli( فز
يا ي اعداد بكي 

 عن تحسن معنوي فز
ً
ي جميع المعامالت فضال

ي كافة معامالت االضافة مقارنة  Lactobacilliال   فز
فز

ز لم يتأثر  ي حي 
ز الغلوبي بالسيطرة. فز ز تركي  ي الزرق واالوزان النسبية للطحال  المناغي  IgGولي 

يا الكلية فز واعداد اللكي 
وغدة فابريشيا ودلي  الغدة  بمستويات االضافة. الدراسة تؤكد عىل أهمية إضافة مسحوق أوراق وهالم الصلار 

ز بعض الصفات الفسلجية والمناعية والم ي تحسي 
ي فز ي تغذية فروج اللحم لما لم من دور ايجائ 

 .  كروبية للفروجيفز
ز  المعايي  الدمية   االستجابة المناعية  الكلمات المفتاحية:  الصفات  ,فروج اللحم   نلات الصلار  النيومايسي 

  الميكروبية. 
Abstract: 

This study aimed to investigate the effects of Cactus (Aloe vera) leaf powder and gel on some 

physiological, immunological and microbial characters of broilers. A total of 288 one-day-old broiler 

chicks (Ross -308) were randomly distributed among eight treatments, three replicates and 12 birds per 

each replicate.  First treatments were fed a basal diet (BD) as a control. Second treatment was fed BD 

supplemented with Neomycin as an antibiotic at 0.5 g/kg. Third, fourth and fifth treatments were fed 

BD supplemented with Aloe vera powder at 5, 15 and 30 g/kg. Aloe vera gel at levels 5, 15 and 30 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

(ml/l) administrated in drinking water to treatments sixth, seventh and eighth respectively. Results 

indicated that red blood cells, white blood cell count, haemoglobin concentration were improved 

significantly (P≤0.05)  compared to control, T2 and T6, packed cell volume  improved in all 

supplementary treatments (except T6). Immunoglobulin's IgM and IgA concentrations were improved 

when Aloe vera powder supplemented compared to control.  Inclusion of 15 (ml/l) Aloe vera gel 

improved significantly the IgA immunoglobulin concentration. A significant decrease (p≤0.05) in total 

bacteria and E.coli bacteria counts, besides a significant improvement in number of Lactobacilli in all 

treatments (except T2), compared to control. Whereas IgG immunoglobulin concentration, total 

bacteria count in manure, the relative weights of the spleen, bursa of Fabricius and bursa index were 

not affected. It could be concluded that the supplementary of Aloe vera leaf powder or gel has a 

beneficial effect on some physiological, immunological and microbial parameters of broilers. 

Keywords: Broiler chicks, Aloe vera, Neomycin, Blood parameters, Immune response, Microbial trait. 

 المقدمة

ي العالم
حيث يتم الدجاج هو النوع اخأكير شيوًعا     وانتعد صناعة الدواجن من أكير الصناعات الغذائية انتشاًرا فز

ي تربيتها يستخدم تنوع كبي  من مضادات  FAO,2017)مليار طن من لحوم الدجاج سنوًيا ) 90إنتاج أكير من 
, وفز

ي معمم الللدان 
ي (Boamah et al , 2016) الميكروبات فز

. ومن المرج  أن يعج  االستخدام العشوائ 

ي اىل تطوير 
ي اإلنتاج الحيوائز

 Agyare et al). مقاومة المضادات الحيوية ) للمضادات الميكروبية اخأساسية فز
ين  2018, ي العقدين اخأيي 
ي استخدام النلاتات البيولوجية ) ازداد ففز

ي تغذية Phytobioticsاالهتمام فز
(  فز

ي االعالف 
يد من المخاطر الحيوان بعد ان اظهرت الدراسات ان االستخدام المفرط للمضادات الحيوية فز ز سي 

ية ومتلقيات المحتملة لزيادة  ي تصيب االنسان, اذ أدت المقاومة اللكتي 
المقاومة لمسبلات اخأمراض الت 

ي المنتجات الحيوانية إىل إثارة القلق بشأن استخدام المضادات الحيوية كمحفزات للنمو, 
المضادات الحيوية فز

ي معمم الللدان المتقدمة
ي االعالف فز

 Mohammadi) مما دفع إىل حمر استخدام المضادات الحيوية فز
Gheisar and Kim ,2018),  ي سالس  الغذاء

عالوة عىل ذلك  تؤثر هذه المضادات الحيوية بعد الديول فز
ي النمو والتمثي 

ي  وفز ي الجهاز المناغي البرسر
ي الجسم ) بشك  كبي  فز

ي فز
( , Muhammad et al ,2020الغذائ 

ز اىل التحري واستخدام بدائ  صديقة ي ال وهذا كان سبلا اجي  المختصي 
ي فز صحة للبيئة وتجنب أي تأثي  سلت 

ي (Oladeji et al ,2019) العامة
. اذ تعد اضافات اخأعشاب والنلاتات الطبية واحدة من اللدائ  المطروحة فز

ة ز عىل استهالك العلف  تغذية الحيوان وهي ذات أهمية كبي  ي التحفي 
ي لما لها من دور كبي  فز

ي اإلنتاج الحيوائز
فز

ر اخأكسدة والميكروبات الضارة   Suganya et)وزيادة افرازات القناة الهضمية وحماية الحيوان ومنتجاتم من ضز
al ,2016)( )ا ز تلك النلاتات, نلات الصلار )االوليفي   عائلة ليلياسيا ( الذي ينتىمي اىل Aloe Vera.  ومن بي 

Liliaceae)  )(Upadhyay  ,2018)  ي المناطق الجافة و ينترسر
با آسيا وأفريقيا وأمريكا وأورو من  بشك  رئيسي فز

ي جميع أنحاء  ,(Mehta ,2017)والهند 
وهومن أتدم النلاتات الطبية المعروفة منذ زمن طوي  واخأكير تطبيقا فز

ي يمكن 75اذ انم يحوي عىل ولم أهمية غذائية وطبية  ,(Singh et al ,2015)العالم 
مركب نشطا بيولوجيا الت 

( وهذه المركلات تمم العديد من العناض (Mikołajczak ,2018مراض استخدامها لعالج العديد من اخأ 
ي الدهن والماء  

الغذائية والنلاتية المهمة مث   السكريات اخأحادية والمعقدة  إالنزيمات   الفيتامينات الذائلة فز
اكينوناتالمعادن  اخأحماض اخأمينية   الفينوالت اخأحماض العضوية, أيمودين  أسيمانان   فالفونويد  أ  نير

ز ومركلات أيرى مختلفة ز  19ويحتوي الصلار عىل   (Danish et al ,2020 ). الصابوني  ي من بي 
حامض اميتز

وري خأي كائن حي اح 20
ي معروف ضز

ي بمحتواه  (Singh et al , 2019)مض أميتز
من ,اضف اىل انم غتز

(.  وللصلار (Añibarro-Ortega et al ,2019( Palmatic  Linolenic  Oleicاالحماض الدهنية االساسية  )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

طة فهو مضاد للرسطان  لألكسدة  للميكروبات  للحساسية  لاللتهابات  وللقضاء عىل الجذور العديد من اخأنش
. واظهرت العديد من الدراسات حول تأثي  الصلار (Sánchez-Machado et al ,2017)الحرة ومنشط مناغي 

ي صحة اإلنسان والحيوان  فقد أشار
ز
اىل ان إضافة مسحوق ج    Shahrezaee et al ,(2018)ومنتجاتم ف

ز  يا الضارة  كما بي 
ة تخزينها وتمنع من نمو اللكي  يد تزيد من في  الصلار اىل تطع لحم الدجاج المحفوظة بالتي 

(Goudarzi et al ,(2015  ار الحروق ي معالجة اخأشخاص الذين يعانون من اضز
ز
امكانيم استخدام هالم الصلار ف

يا  اضف اىل ة والحد من نمو اللكي  ي صناعة مواد التجمي  والعناية بالبرسر
ز
 Reveny)  استخدامات هالم الصلار ف

et al ,2016)   ي تحسن هالم الصلار ودور
ز
ز االنزيمات المضادة لألكسدة  ف ي مص  الدم GPxو (SOD  تركي 

ز
( ف

ي او الكحوىلي للهالم 
ان عىل المستخلص المائ    عالوة عىل التوجهات الحديثة  (Nazifi ,2016)عند تغذية الفي 

ا ) ي تغذية فروج اللحم,  فقد اشادت العديد من الدراسات بأهمية  Aloe veraنحو استخدام نلات االوليفي 
ز
(  ف

ز االستجابة المناعية وأداء النمو, ويعد  ي تحسي 
ز
إضافة هذا النلات اىل عالئق فروج اللحم لما لم من إمكانية ف

ي تغذية فروج اللحم عىل شك  هالم أو مسحوق أو مستخلص بدي  ممت
ز
از للمضادات الحيوية يمكن استخدامم ف

ي أو كحوىلي 
ز الفلورا المعوية    (Jalal et al ,2019)مائ  ي تحسي 

واشارت الدراسات اىل أهمية نلات الصلار فز
ي  يا حامض االكتيك )  ونمامها اإليكولوح  ي اعداد بكي 

ي امعاء الطيور  حيث لوحظ زيادة فز
( Lactobacillusفز

يا  ي اعداد بكي 
ي   Escherichia coliوانخفاض فز

ي تغذية السمان اليابائز
 عند استخدام مسحوق وهالم الصلار فز

(Jafarzadeh et al ,2015) ي هالم الصلار القدرة عىل تحسن االستجابة المناعية وأداء
, وللسكريات العديدة فز

سات المحلية . ونمرا للخصائص الغذائية والبيولوجية وندرة الدرا(Khaliq et al  ,2016)النمو لفروج اللحم 
ي مجال تغذية الدواجن لذا كان الهدف من هذه الدراسة هو تقيم 

حول استخدامم كإضافة غذائية طبيعية فز
ي 
ه فز ي تغذية فروج اللحم وبيان تأثي 

روبية بعض الصفات الفسلجية والمناعية والميكاستخدام نلات الصلار فز
 لفروج اللحم. 

 المواد وطرائق العمل
ي  التجربة أجريت هذه

ة من  جامعة اللرصة –حق  الدواجن التابع لكلية الزراعة  فز ولغاية  2019/ 9/ 25للفي 
 غي   288تربية   تم 2019/ 10/ 30

َ
 أحد من جهزت (Ross-308) من فروج اللحم واحد يوم بعمر مجنس فريا

ي محافمة دياىل  وبمعدل
اخ غم/فرخ  ووزعت االفر  38 وزن المفاتس االهلية )مفقس دياىل للدواجن( فز

( طي  للمكرر الواحد وفق التصميم 12معاملة  و) ثالث مكررات لك  عىل ثمان معامالت  وبواتع عشوائيا
ي الكام  

ي أتفاص حديدية مقسمة بحواجز سلكية اىل ثالث طوابق وفق نمام  الطيور . ربيت(CRD)العشوائ 
فز
بية باللطاريات  تضمنت الدراسة  سم للقفص الواحد وكانت  45) 70××  (100( تفصا بمساحة (24الي 

بية من توفي  الحرارة  عن االرضية. واتخذت كافة اإلجراءات سم (75)االتفاص عىل ارتفاع 
االدارية الالزمة للي 

( Ad. Libitum. ت  دم العل  ف والم  اء لألف     راخ بصورة ح    رة )المثالية لنمو االفراخ الحدود ضمن المالئمة والتهوية
ي استمرت 

ة التجربة الت    35يالل في 
ً
ة غذيت  .وما ة من  21-1عىل عليقة بادئ للفي   – 22يوما وعليقة نمو للفي 

تضمنت التجربة ثمانية معامالت تجريبية كانت االوىل معاملة السيطرة )العليقة االساسية( (.  1يوما )جدول 35
( بمستوى  ز غم( ومسحوق أوراق الصلار اىل العليقة االساسية )غم/ك 0.5وأضيف المضاد الحيوي )النيومايسسي 

ب  30و 15  5 بالمستويات  (RO))غم/كغم( بالمعاملة الثالثة والرابعة والخامسة وهالم الصلار مع ماء الرسر
Reverse Osmosis  30و 15  5بالمستويات . ي المعاملة السادسة والسابعة والثامنة عىل التواىلي

( فز )م /لي 
ي تكوين عالئق البادئنسب الموا( 1جدول )

 
ي  والتحليل الكيميلفروج اللحم والنمو  د العلفية الداخلة ف

ان 
 المحسوب. 

 المادة العلفية
 )%( عليقة البادئ
 يوم (21-1)

 عليقة النمو )%(
 يوم( 35-22)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 60.00 57.50 الذرة الصفراء

 04.00 04.50 حنطة علفية

 29.00 31.00 (%84كسبة فول الصويا )

 1.00 1.00 زيت نباتي

 5.00 5.00 (%40*مركز بروتيني )

 0.70 0.70 حجر الكلس

 0.15 0.15 خليط فيتامينات والمعادن

 0.15 0.15 ملح الطعام

 100 100 المجموع

 **التحليل الكيميائي المحسوب

الطاقة الممثلة 
 كغم(/)كيلوسعرة

3016 3035 

 21.58 22.40 (%البروتين الخام )

 2.88 2.81 الدهن الخام )%(

 2.30 2.36 االلياف الخام )%(

 0.62 0.60 (%الكالسيوم  )

 0.25 0.30 (%الفسفور المتوفر)

 1.22 1.27 (%الاليسين )

 0.84 0.87 (%المثيونين+ السستين )

 140.64 134.64 الطاقة : البروتين

ي لتغذية فروج اللحم )
وتين  كة الـ   Brocorn-5 special W)*المركز البر المنتج من قبل شر

(Wafi B. V. Alblasserdam – Holland :)  40يحتوي عىل%  , ز )كيلو سعرة/   2107بروتي 
 4.20رماد يام,   % 28.30رطوبة,   % 7.10الياف يام,    % 2.20دهن,  %5كغم( طاتة ممثلة, 

,   % 3.85فسفور متوفر,  % 4.65كالسيوم,   % ز ز  % 3.70اليسي  ز +  % 4.12,  مثيوني  مثيوني 
 , ز ز ,  % 1.70تريبتوفان,  %  0.42سيسستي   200كلور,   % 4.20صوديوم,  2.50 %ثريوني 

,  1.600ملغم/كغم نحاس, ز ملغم/كغم حديد,  2.000ملغم/كغم  زنك ,  2.000ملغم/كغم منغني 
ي تلعا لتحالي  المواد  ملغم/كغم سلينيوم.  5.00ملغم/كغم يود,  20.00

كيب الكيميائ  **حسب الي 
ي ا

  NRC (1994)لعلفية الواردة فز

 للطريقة الموصوفة من تل   
ً
تم تحضي  مسحوق الصلار وطحنها وتحضي  ويلط هالم أوراق الصلار وفقا

(Yadav et al ,(2017  يوم وبواتع ثالثة طيور من ك   35جمعت عينات الدم من الطيور اثناء ذبحها بعمر
ز من اخأنابيب النوع اخأول انابيب  تحتوي عىل مانع التخير  5معاملة وبمعدل  قدير لت EDTAم  ووزعت اىل نوعي 

ز ل بعض الصفات الخلوية ي شملت عدد ياليا الدم الحمر والبيض وحجم ياليا الدم المرصوصة وتركي 
لدم والت 

ز  ي وآيرون ,)الهيموغلوبي  ي أنابيب يالية من مادة التخير وضعت بعد أيذ عينات . (2008الدراح 
والنوع الثائز

ي جهاز الطرد المركزي وعىل رسعة 
ة لفص  مكونات الدم عن المص  ومن ثم دورة/الدتيق 3000الدم فيها فز

, اذ تم إجراء الغلوبيولينات المناعية  من المص ( لتقدير محتوى ْم  20-حفظ المص  عىل درجة حرارة )
ا ) ز ( ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assayالفحوصات المناعية بواسطة ايتلار الاللي 

ز الغلوبيولينات المناعية     IgM  (Immunoglobulin M   )Ig A)) Immunoglobulin A لتحديد تركي 
IgG) )Immunoglobulin G   ي مص  الدم

  . (Van Coillie et al ,2004)ووفقا للطريقة الموصوفة من تل  فز
 ووزنت هذه  35والطحال من ذبائ  الطيور عند عمر  (Bursa of Fabricious) كما تم عزل غدة فابريشيا 

ً
يوما
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 إىل وزن الجسم الخي )الفياض وآيرون
ً
ي تياسا (. الصفات الميكروبية لألمعاء 2011,اخأجزاء لتحديد الوزن النست 

تم دراستها عن طريق ايذ عينة بمقدار اغم من محتويات االمعاء من منطقة الصائم وبمروف معقمة ونقلت 
ة ال تتجاوز  ي معقمة اىل المختي  يالل في 

ية بماء الببتون) 40بقنائز  Peptonدتيقة وبعد اجراء التخفيفات العرسر
waterيا ال  ( اجريت عملية عد اللك يا الهوائية الكلية وعد بكي  يا العصيات اللبنية   E. coliي   Lactobacilliوبكي 

والطريقة نفسها اعتمدت   Harrigan and McCance  ,(1976)باالعتماد عىل الطريقة الموصوفة من تل  
ي فضالت الطيور. 

ز
يا الكلية ف ي الكام  )لتقدير اعداد اللكي 

 CRD)Completelyاستعم  التصميم العشوائ 
Randomized Design)  ز المتوسطات باستخدام ( لتحلي  نتائج التجربة كما تم ايتلار معنوية الفروق بي 
نامج  وباستخدام (Duncan’s new multiple range test Duncan,1955)ايتلار دنكن متعدد الحدود  الي 

ي الجاهز )
 (. , 2012SPSSاإلحصائ 
 
 النتائـج والمناقشـة 

 الصفات الخلوية للدم 

ز الجدول ) ي المعايي  الدمية2يبي 
لحم عند لفروج ال ( تأثي  اضافة مستويات مختلفة من مسح وق وهالم الصلار فز

ي اعداد ياليا  (P≤0.05يوم  ويمهر وجود تأثي  معنوي 35عمر 
والبيض  الدم الحمر (  لمستويات اإلضافة فز

ي المعامالت التجريبية كافة
ز ونسلة ياليا الدم المرصوصة فز ز الهيموغلوبي  ( وجود 2) . ويتض  من الجدولوتركي 

ي اعداد ياليا الدم الحمر زيادة معنوية 
ز الثانية فز فقد تفوتت جميع معامالت االضافة )باستثناء المعاملتي 

ي اعداد 
بمعاملة السيطرة  وتد سجلت المعاملة الخامسة اعىل  مقارنةياليا الدم الحمر والسادسة( معنويا فز

ي اعداد ياليا الدم الحمر بلغ 
ز سجلت معاملة المقارنة ادئز معدل بلغ ³)مليون يلية/م  4.50معدل فز ي حي 

(  فز
ي ياليا الدم الحمر . T6 و   T2( وبفارق غي  معنوي مع ³)مليون يليم/م  3.34

وتد يعزا سبب الزيادة المعنوية فز
ي امعاء فروج اللحم اىل 

يا النافعة فز ي تحسن صحة الطيور بسبب زيادة اعداد اللكي 
ز حسنت من نس والت  وتي  لة الي 

الفيتامينات واخأحماض اخأمينية وتيرس العناض الغذائية من يالل افراز مواد مفيدة مث   معام  هضمموزيادة 
 , اىل الفعالية حوق وهالم الصلار ربما يعود المعنوي عند إضافة مس كما وان التحسن  (2015واالنزيمات )عىلي

ز من  ي تي 
يالل المواد الفعالة مث  الفينوالت والفيتامينات واالنزيمات المضادة لألكسدة لنلات الصلار والت 

ي تعد كاسحة للجذور الحرة 
 Ahmed and Hussain ,2013)  ;(Khanam andالمضادة لألكسدة والت 

Sharma ,2013)  ز وتساعد جميع االنزيمات المضادة لألكسدة مث  إنزيم وكسيدي الكاتيلي  ز وهذه لكلوتاثايون بي 
 Ighodaro and)والسامة للجذور الحرة عىل مختلف ياليا الجسم   االنزيمات تعم  عىل منع اخأثار الضار 

Akinloye ,2018)    ( ز الجدول ي اعداد ياليا الدم البيض فقد تفوتت طيور ( زيادة معنوية 2كما يبي 
فز

ي اعداد ياليا الدم البيض اذ بلغت  المعامالت
)الف يلية  25.23   26.10 25.47الثالثة والرابعة والثامنة فز

ي بلغت السيطرة والمعاملة الثانية ( عىل التواىلي مقارنة مع ³/م 
( عىل ³)مليون يليم/م  22.97  22.97والت 

ي الدراسة الحالية  . التواىلي وبدون فارق معنوي فيما بينها 
ي اعداد ياليا الدم البيض فز

ان ظهور زيادة معنوية فز
ب أدى اىل زيادة  %3من ان إضافة   Elaiyaraja et al (2016),تتفق مع ما توص  اليم هالم الصلار اىل ماء الرسر

ي اعداد ياليا الدم 
البيض وعزا ذلك السبب اىل ان هالم الصلار يحتوي عىل السكر المتعدد اخأسيمان  معنوية فز

(Acemannan(الذي يرتلط بمستقلالت ياليا الدم الوحيدة )Monocytes)   ويحفزها عىل انتاج الساتوكينات
(Cytokine  المختلفة مث )IL-1 ,IL-6 ,IL-1 و±- TNF ي بدورها تحفز الخاليا

( و (B   Cytotoxic B cellsوالت 
T ( Helper T cell)  ( لزيادة النمو واالنتشار. وفرسChandrasekaran,(2018  سبب الزيادة المعنوية

ي اعداد ياليا الدم البيض اىل مركب اخأسيمان 
ي نلاتوالعددية فز

ي تركيالصلار  الموجود فز
 % 90لة الذي يحتوي فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الذي يعم  عىل زيادة اعداد ونشاط ياليا الدم  (Iridium)وعنرص اإليريديوم  (Rhodium)من عنرص الروديوم 
الذي أشار اىل حصول زيادة  Yadav et al ,(2017)البيض )الللعمية  التائية(  واتفقت النتائج مع دراسة 

ي اعداد ياليا الدم ال
ز
هالم الصلار اىل عليقة فروج اللحم وعزا اللاحث  )غم/كغم( 10بيض عند اضافة معنوية ف

( وجود تفوق 2كما يشي  من جدول )  . Acemannanاخأسيمان السبب اىل محتوى هالم الصلار عىل مركب 
ز الثانية والسادسة( (P≤0.05معنوي  ز )باستثناء المعاملتي  ز الهيموغلوبي  ي تركي 

ز
( لجميع معامالت االضافة ف

ز بلغ  ز الهيموغلوبي  ي تركي 
ز
 12.01مقارنة بمعاملة السيطرة  وتد سجلت المعاملة الخامسة اعىل معدل ف

ز سجلت مجموعة المقارنة أدئز معدل بلغ  100)غم/  ي حي 
ز
ي  معنوي مع م ( وبفارق غ 100)غم/  8.90م ( ف

T2  وT6  . ( وجود تفوق معنوي 2من جدول )يمهر كماP≤0.05) ي (  ل
ز
حجم ياليا جميع معامالت االضافة ف

)باستثناء المعاملة السادسة(  مقارنة بمعاملة السيطرة, حيث سجلت المعاملة ( % (PCV الدم المرصوصة 
ي 
ز
ي  %36.03 بلغحجم ياليا الدم المرصوصة الخامسة اعىل معدل ف

ز
ز سجلت المعاملة السادسة ادئز  ف حي 

ي حجم وبفارق غي  معنوي مع معاملة السيطرة.  % 25.36معدل بلغ 
ز
الخاليا الدم  والتحسن الحاص  ف

ز  ز الهيموغلوبي  ي الطيوريقع ضمن  المرصوصة وتركي 
عىل  م (100)غم/  9.0و  %  28-42المعدل الطبيغي فز

ي  (Ojiezeh and Ophori ,2015)التواىلي 
ي التحسن فز

( محتوى الصلار من البيتا  % (PCV. ربما يعود السبب فز
ز ) ز  Beta caroteneكاروتي  ز والمعادن المعادن )الكا C, E ,B12(  وفيتامي  لسيوم وحامض الفوليك   الكولي 

ي تلعب دور حيوي 
ز والبوتاسيوم والصوديوم والزنك( والت  والكروم والنحاس والسيلينيوم  المغنيسيوم والمنغني 

ي تحسن 
ز  حجمفز ز الهيموغلوبي  اتفقت هذه النتائج مع ما ذكره . (Kayode ,2017)الخاليا الدم المرصوصة وتركي 

Ogbu et al ,(2019)  لي   4م  اىل  30الذي أشار اىل ان إضافة المستخلص الكحوىلي خأوراق الصلار بمستوى
ي حجم ي

ب فروج اللحم حصلت زيادة معنوية فز ز واعداد ياليا الدم الحمر وت المرصوصةاليا الدم ماء رسر  ركي 
ز  ز ان إضافة  Naghi Shokri et al ,(2017). ومع الهيموغلوبي  )غم/كغم (  مسحوق أوراق  7.5, 5الذي بي 

ي  اعداد ياليا الدم الحمر مقارنة مع السيطرة   ومع 
الصلار اىل عليقة فروج اللحم حصول زيادة معنوية فز

(Shlash and Kadhum ,(2020  ي لهالم
الذي توص  اىل ان المس  عىل جلد الدجاج البياض بمستخلص مائ 

ة ثالثة أسابيع  40, 30,20, 10الصلار بالمستويات  )ملغم / كغم من وزن( الجسم ثالث مرات يوميا ولفي 
ز وحجم ياليا الدم المرصوصة ز الهيموغلوبي  زا عو  أظهرت زيادة معنوية بأعداد ياليا الدم الحمر والبيض وتركي 

ز والعديد من االحماض االمينية  اللاحث السبب اىل محتوى ج  الصلار من الفينوالت وحامض الفوليك والثايمي 
ي تحفز عىل تكوين ياليا الدم الحمر  بينما لم تتفق مع 

الذي  Tariq et al ,(2014)والسكريات المختلفة الت 
ي عالئ % 0.5بنسلة توص  اىل ان إضافة مسحوق أوراق الصلار 

ي فز
ي لم يكن لها تأثي  معنوي فز

ق السمان اليابائز
ز مقارنة مع معاملة السيطرة.  حجم ياليا الدم لمرصوصة وعدد ياليا الدم الحمر و البيض ز الهيموغلوبي   و تركي 

ي المعايي  الدمية لفروج اللحم عند 2جدول )
(: تأثي  إضافة مستويات مختلفة من مسحوق وهالم اوراق الصلار فز

(± المتوسط يوم ) 35عمر   الخطأ القياسي

PCV 

( % ) 
Hb 

 مل(100)غم/
WBC 

 (³)الف خلية/ مل
RBC 

 (³)مليون خلية/مل
 المعامالت

± 0.33c26.69  ± 0.29 b8.90  ± 0.33 c22.97 ± 0.27 c3.34  T1 

± 0.40 b30.00  ± 0.50 b10.00  ± 0.92 c22.97 ± 0.34 abc3.75  T2 

± 0.35 a34.35  ± 0.78 a11.45  ± 0.61 a25.47 ± 0.29 ab4.29  T3 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

± 0.58 a35.00  ± 0.11a 11.78  ± 0.91 a26.10 ± 0.22 ab4.42  T4 

± 0.57a 36.03 ± 0.19 a12.01  ± 0.52  abc24.77 ± 0.25 a4.50  T5 

± 0.89 c25.36  ± 0.67b  9.56 ± 0.71  bc23.20 ± 0.25 bc3.59  T6 

± 0.59 a35.01  ± 0.39 a11.67  ± 0.52 abc24.60 ± 0.32 ab4.38  T7 

± 0.89 a34.69  ± 0.11a 11.56  ± 0.59ab  25.23 ± 0.18 ab4.34  T8 

 المعنوية * * * *

المعاملة االوىل : معاملة السيطرة , T1  .((p ≤0.05)*( اخأحرف المختلفة تدل عىل وجود ايتالف معنوي   
T2 : ز  الحيوي)غم/كغم( المضاد 0.5 المعاملة الثانية مسحوق اوراق  )غم/كغم(5المعاملة الثالثة : T3 , النيومايسي 

)غم/كغم( مسحوق 30المعاملة الخامسة :  T5مسحوق اوراق الصلار,  )غم/كغم(15المعاملة الرابعة :  T4 الصلار,
ب, 5 المعاملة السادسة :  T6اوراق الصلار,  ( ج  الصلار مع ماء الرسر ( ج  15المعاملة السابعة :  T7)م /لي  )م /لي 

ب,  ب. 30 المعاملة الثامنة : T8 الصلار مع ماء الرسر ( ج  الصلار مع ماء الرسر  )م /لي 
 الصفات المناعية 
ي بعض الصفات المناعية لفروج ( تأثي  اضافة مستويات مختلفة من مسحوق وهالم 3يوض  الجدول )

الصلار فز
ي لك  من الطحال  (P≤0.05)يوما. واشارت النتائج اىل عدم وجود تأثي  معنوي 35اللحم عند عمر  ي الوزن النست 

فز
ز المعامالت التجريبية كافة.  وغدة فابريشيا ودلي  الغدة  Naghi Shokri etوجاءت هذه النتائج متفقة مع ) بي 

al.,(2017  ز ان اضافة مسحوق أوراق الصلار بالمستويات والمضاد الحيوي   %7.5  5  2.5الذي بي 
Virginiamycin  ي للطحال وغدة   200بمستوى ي الوزن النست 

)ملغم/كغم(    لم يكن لم تأثي  معنوي فز
ي لم يجد الذي  Mohamed et al.,(2017فابريشيا مقارنة مع السيطرة  ومع ) ي الوزن النست 

تأثي  معنوي فز
عليقة فروج اللحم مقارنة مع السيطرة. ومع مسحوق أوراق الصلار اىل  % 2.5  2  1.5للطحال عند إضافة  

Sharma et al ,(2018)   ب فروج اللحم لم يكن لم تأثي   %3الذي توص  اىل ان إضافة هالم الصلار اىل ماء رسر
ز وجد  ي حي 

ي وزن الطحال و غدة فابريشيا,  فز
ان إضافة مسحوق أوراق الصلار  Mujnisa ,(2019)معنوي فز

ي للطحال.  % 0.125, 0.1, 0.075بالمستويات   ي عليقة الوزن النست 
 فز

ي 3الجدول )
ي للطحال ( تأثي  اضافة مسحوق اوراق وهالم الصلار فز  وغدةالوزن النست 

ي دلي  الغدة لفروج اللحم عند عمر 
(. ± )المتوسطيوما  35فابريشا وفز  الخطأ القياسي

 

 دليل غدة فابريشيا
 

 فابريشياغده 
٪ 

 الطحال
٪ 

 المعامالت

1.000 ± 0.000 0.178 ± 0.011 0.131 ± 0.030 T1 

0.992 ± 0.009 0.177 ± 0.010 0.132 ± 0.019 T2 

0.936 ± 0.024 0.164 ± 0.012 0.131 ± 0.002 T3 

0.974 ± 0.073 0.172 ± 0.004 0.143 ± 0.022 T4 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

0.935 ± 0.063 0.173 ± 0.012 0.161 ± 0.027 T5 

0.906 ± 0.030 0.161 ± 0.010 0.140 ± 0.030 T6 

0.981 ± 0.111 0.173  ± 0.016 0.138 ± 0.006 T7 

0.973 ± 0.067 0.173 ± 0.011 0.133 ± 0.004 T8 

N.S N.S N.S المعنوية 

N.S ز ي عدم وجود فروتات معنوية بي 
المعاملة االوىل : معاملة السيطرة , T1 متوسطات المعامالت. تعتز

T2 : ز  )غم/كغم( المضاد الحيوي0.5 المعاملة الثانية  )غم/كغم(5المعاملة الثالثة : T3 , النيومايسي 
المعاملة الخامسة :  T5مسحوق اوراق الصلار,  )غم/كغم(15المعاملة الرابعة :  T4 مسحوق اوراق الصلار,

ب, 5 المعاملة السادسة :  T6حوق اوراق الصلار, )غم/كغم( مس30 ( ج  الصلار مع ماء الرسر  T7)م /لي 
ب, 15المعاملة السابعة :  ( ج  الصلار مع ماء الرسر ( ج  الصلار 30 المعاملة الثامنة : T8 )م /لي  )م /لي 
ب.   مع ماء الرسر

 االستجابة المناعية: 
ز  ي 4الجدول )يبي 

ند عاالستجابة المناعية لمص  الدم لفروج اللحم ( تأثي  اضافة مسحوق اوراق وهالم الصلار فز
 المناغي   اذ اظهرت النتائج عدم وجود تأثي  معنوي يوم   35عمر 

ز ز الغلوبيولي  ي تركي 
ز معامالت االضافة   IgGفز بي 

ز يالحظ وجود تحسن معنوي)   كافة ومعاملة السيطرة ي حي 
 المناغي )P≤0.05فز

ز ز الغلوبيولي  ي تركي 
( , IgM( فز

 المناغي )
ز ز للغلوبيولي    0.913  0.920( بلغ IgMفقد سجلت المعامالت الثالثة والرابعة والخامسة اعىل تركي 

ز  0.863 ي بلغ تركي 
ز الثانية والسادسة والت  )ملغم/م ( عىل التواىلي مقارنة مع معاملة السيطرة والمعاملتي 

ز المن .  كما يالحظ من الجدول )0.617و  0.633, 0.607( فيها IgMاغي )الغلوبيولي  ( 3  )ملغم/م ( عىل التواىلي
(  المناغي

ز ز الغلوبيولي  ي تركي 
(,  فقد تفوتت جميع معامالت االضافة باستثناء IgAوجود تحسن معنوي فز

ز T8,  T6, T2المعامالت  ز الغلوبيولي  ي تركي 
(  بلغ IgA المناغي ), وتد حققت المعاملة الثالثة اعىل مستوى فز

ز سجلت معاملة السيطرة ادئز مستوى بلغ   4.873 ي حي 
وتد يعزا سبب  )ملغم/م (.  2.483)ملغم/م (,  فز

ز  ز الغلوبيولي  ي تركي 
ي مص   IgA و IgMالزيادة الحاصلة فز

فروج اللحم اىل محتوى الصلار من مركب دم فز
ة بقاء الذي يزيد من استجابة الخاليا ا(Acemannan)  اخأسيمان لمناعية للمستضدات ومن معدل  في 

ي  Tالحيوانات المصابة بالفايروسات ويعزز إنتاج الخاليا 
,  واكد (Im et al ,2016)القاتلة للمسبب المرضز

(Mohamed et al ,(2017  مسحوق أوراق  الصلار لعليقة فروج الحم حسن من المناعة  %2.5ان إضافة
 ( نتيجة زيادة مستوى السايتوكيناتاخأسيمانالخلوية والخطية, وعزا السبب لمحتوى الصلار من السكريات  )

cytokine)( واالجسام المضادة )Antibodieي تعزز من اداء الخاليا اللمفا
تد يعزا اىل    Tو  Bوية القاتلة  ( الت 

 االحماض االمينية  محتوى الصلار من
ً
ز ) وياصة ي االساسي المثيوني 

( , Hamman ,2008الحامض االميتز
ي Zdunczyk et al ,2017حيث أشار )

( اىل ان زيادة محتوى عليقة الديك الرومي من الحامض االميتز
ز    NRCالموضي بم من تل  مجلس اللحوث االمريكي  ( عن المستوى%50بمستوى ) Methionine المثيوني 
 المناغي ) ادى( (1994,

ز ز الغلوبيولي  ي بدورها حفزت IgAاىل زيادة تركي 
( من يالل تنشيط السايتوكينات الت 

 المناغي  كما 
ز ز الخاليا  اللمفاوية اللائية عىل انتاج الغلوبيولي  ي  Wu et al ,(2018) بي 

ان نقص الحامض االميتز
ي عالئق فروج اللحم اخأساسي ال

ز فز ي اعداد  ادىمثيوني 
ي  الخاليا اىل انخفاض فز

ز اللمفاوية اللائية وانخفاض فز  تركي 
 Tariq et al  اليملما توص   مشابهم  وجاءت هذا الدراسة  IgMو  IgGو  IgAالغلوبيولينات المناعية  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  (2014),
ز ان السمان اليابائز ز  زيادةمسحوق أوراق الصلار ادى اىل  %0.5عىل  المغداةوالذي بي  ي تركي 

ز
 معنوية ف

وتينات Khaliq ,(2015 )ومع   الغلوبيولينات الكلية ز ان تغذية افراخ فروج اللحم عىل السكريات والي  الذي بي 
ي ت 300و  200, 100المتعددة المعزولة من هالم الصلار بالمستويات )

ز
( أدت اىل زيادة معنوية ف ز ملغم/طي  ركي 

 السيطرة. مقارنة مع مجموعة  IgMو IgGوIGA الكلوبيولينات المناعية 

ي االستجابة المناعية لمص  4الجدول )
ز
ند عمر ع الدم لفروج اللحم( تأثي  اضافة مسحوق اوراق وهالم الصلار ف

(. ± يوما )المتوسط 35  الخطأ القياسي
 

 (Immune response) المناعية االستجابة

 المعامالت

IgG 
(mg/ml) 

IgA 
(mg/ml) 

IgM 
(mg/ml) 

0.630 ± 0.049 ± 0.543  c2.483 ± 0.081 b0.607 T1 

0.617 ± 0.054 ± 0.373 c2.767 ± 0.070 b0.633 T2 

0.727 ± 0.062 ± 0.274 a4.873 ± 0.099 a0.920 T3 

0.723 ± 0.064 ± 0.719 a4.863 ± 0.065 a0.913 T4 

0.720 ± 0.047 ± 0.504  ab4.407 ±0.028 a0.863 T5 

0.720 ± 0.066 ± 0.150 bc3.090 ± 0.065 b0.617 T6 

0.723 ± 0.088 ± 0.503 ab4.360 ± 0.015 ab0.757 T7 

0.723 ± 0.083 ± 0.543 abc3.340 ± 0.024 ab0.743 T8 

N.S * * المعنوية 

ز  N.S  .((p ≤0.05)*( اخأحرف المختلفة تدل عىل وجود ايتالف معنوي  ي عدم وجود فروتات معنوية بي 
تعتز

)غم/كغم( المضاد 0.5 المعاملة الثانية : T2المعاملة االوىل : معاملة السيطرة , T1 متوسطات المعامالت. 
ز  الحيوي المعاملة الرابعة :  T4 مسحوق اوراق الصلار, )غم/كغم(5المعاملة الثالثة : T3 , النيومايسي 

 T6)غم/كغم( مسحوق اوراق الصلار, 30المعاملة الخامسة :  T5مسحوق اوراق الصلار,  )غم/كغم(15
ب, 5 المعاملة السادسة :  ( ج  الصلار مع ماء الرسر ( ج  الصلار مع 15المعاملة السابعة :  T7)م /لي  )م /لي 

ب,  ب. 30 المعاملة الثامنة : T8 ماء الرسر ( ج  الصلار مع ماء الرسر  )م /لي 

  الفحوصات الميكروبية

ز الجدول ) ي 5يبي 
ي أع داد االحياء المجهرية فز

( تأثي  اضافة مستويات مختلفة من مسحوق أوراق وهالم الصلار فز
ي الزرق لفروج اللحم بعمر 

.  ويالحظ من الجدول  35جزء الصائم من االمعاء الدتيقة  وأع داد اللكت  ريا الكلي  ة فز
ً
يوما

يا الكلي ي اعداد اللكي 
ز كافة معامالت عدم وجود فرق معنوي فز ي الزرق بي 

الف معنوي   بينما لوحظ ايتالتجريبيةة فز
يا حام          ض الالكتيك ) يا الكلية وبكي  ي اعداد اللكي 

يا القول           ون )Lactobacilliفز ز كافة مستويات E .coli(  وبكي  ( بي 
يا الكلية  ((p ≤0.05( إىل وجود انخفاض معنوي 5االضافة ومعاملة السيطرة. فيشي  الجدول ) ي أعداد اللكي 

فز
يا  ي سجلت أعىل  E.coliوبكي 

 مع معاملة السيطرة والت 
ً
ي كافة مستويات االضافة مقارنة

يا فز يا ال عدد لللكي  كلية وبكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي بلغت 
ز سجلت المعامالت الثامنة والثالثة أدئز  (CFU/g) 82.0و  383.0القولون والت  ي حي 

ز
عىل التواىلي  ف

ي اعدا
ز
يا الكليةالمستويات ف ي بلغت  د اللكي 

. ويتض  من CFU/g)   42.33و  163.0والقالون والت  ( عىل التواىلي
يا حامض الالكتيك ) 5الجدول ) ي اعداد بكي 

ز
ي جميع مستويات اإلضافة Lactobacilli( وجود  زيادة معنوية ف

ز
( ف
ي استخدم فيها مسحوق أوراق وهالم الص

لار والمضاد الحيوي  أعطت مقارنة مع السيطرة   وان المعامالت الت 
يا حامض الالكتيك ) افض  النتائج  يا القول           ون Lactobacilliبزيادة اعداد بكي  يا الكلية وبكي  ( و يفض اعداد اللكي 

 (E.coli ي جزء الصائم  اىل محتوى الصلار من السكريات
ز
يا حامض الالكتيك ف (  ويعزا  سبب زيادة اعداد بكي 

ي  Acemannan)العديدة )
ه السلسلة داي  اخأمعاء والت  يا الالكتيك بدورها تنتج احماض دهنية تصي 

 ؤديتوبكي 
يا القولونية ويحد من نموها وتكاثرها  pHاىل انخفاض   Babakداي  اخأمعاء وهو وسط غي  مالئم لنمو اللكي 

Darabighane  ,2011)يا القولون اىل محتوى ال مث   نشطةمواد صلار من (  او تد يعود انخفاض اعداد بكي 
ز  وتي  اكينون الذي يمنع تخليق الي 

ز الذي يتلفاخأنير وري لنموها وتكاثرها والصابوني  ية الرصز  داي  الخاليا اللكتي 
ية يا المعوية مع  (Dewi and Marniza ,2019) غشاء الخلوي للخلية اللكتي    واتفقت نتائج اعداد اللكي 
Jafarzadeh et al ,(2015) يا الذي توص  اىل انخ ي اعداد بكي 

ي اعداد  Escherichia coliفاض فز
وزيادة معنوية فز

يا  ي جزء الصائم من اخأمعاء الدتيقة مقارنة بالسيطرة عند إضافة مسحوق أوراق الصلار   Lactobacillusبكي 
فز

ي  ومع  %3  2  1بمستوى 
ي عليقة السمان اليابائز

ز ان إضافة   Darabighane et al ,(2016)فز  10الذي بي 
جزء بالمليون لعليقة فروج  10بمستوى  Virginiamycinم/كغم( مسحوق أوراق الصلار والمضاد الحيوي )غ

يا  42اللحم  لمدة  مقارنة مع السيطرة.   Escherichia coliيوما  ادت اىل انخفاض معنوي اعداد بكي 
يا   Shokraneh et al ,(2016)ومع ي اعداد بكي 

وزيادة معنوية  Escherichia coliالذي توص  انخفاض معنوي فز
يا  ي اعداد بكي 

ي من اخأمعاء الدتيقة عند إضافة هالم الصلار بنسلة ) Lactobacillusفز
ي جزء اللفائفز

( % 1, 0.75فز
ب فروج اللحم مقارنة مع السيطرة.  ي ماء الرسر

ومما تقدم فيمكننا االستنتاج بان اضافة مسحوق اوراق وج   فز
ز بعض اىل عليقة و  Aloe vera)الصلار ) ي تحسي 

ي فز ب فروج اللحم كان لم تأثي  ايجائ 
سلجية الصفات الفماء رسر

 اللحم.  والمناعية والميكروبية لفروج

ي 5جدول )
 
ي اعداد االحياء   المجهرية ف

 
(: تأثب  إضافة مستويات مختلفة من مسحوق وهالم اوراق الصبار ف
ي 
 
يا الكلية ف  الزرقجزء الصائم من األمعاء الدقيقة واعداد البكبر

(± )المتوسط    الخطأ القياسي
Total bacteria in 

poultry manure  
E.coli Lactobacilli Total bacteria المعامالت 

1132.67 ± 13.69 ±8.72a82.00 ±7.88c126.33 ±7.51 a383.00 T1 

1123.67± 10.53 ±5.77b60.00 ±8.01bc141.67 ± 5.49b280.33 T2 

1166.67 ± 12.39 ±4.98b42.33 ±7.51a184.00 ± 9.39c242.33 T3 

1154.33 ± 4.81 ±5.49b50.67 ±4.63a174.67 ± 8.57c231.67 T4 

1151.00 ± 13.65 ±9.94b44.67 ±9.45ab159.00 ±7.62b267.67 T5 

1154.33 ± 10.84 ±6.64b49.67 ±6.66ab165.00 ±7.62b266.67 T6 

1134.3 3 ± 9.53 ±6.36b57.33 ±7.02a171.00 ±6.81 b265.00 T7 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

1128.67 ± 3.76 ± 7.51b52.33 ±8.89a167.00 ± 5.20d163.00 T8 

N.S * * * المعنوية 

ز  N.S  .((p ≤0.05)*( اخأحرف المختلفة تدل عىل وجود ايتالف معنوي  ي عدم وجود فروتات معنوية بي 
تعتز

)غم/كغم( المضاد 0.5 الثانية : المعاملة T2المعاملة االوىل : معاملة السيطرة , T1متوسطات المعامالت
ز  الحيوي المعاملة الرابعة :  T4 مسحوق اوراق الصلار, )غم/كغم(5المعاملة الثالثة : T3 , النيومايسي 

 T6)غم/كغم( مسحوق اوراق الصلار, 30المعاملة الخامسة :  T5مسحوق اوراق الصلار,  )غم/كغم(15
ب, 5 المعاملة السادسة :  ( ج  الصلار مع ماء الرسر ( ج  الصلار مع 15المعاملة السابعة :  T7)م /لي  )م /لي 

ب,  ب. 30 المعاملة الثامنة : T8 ماء الرسر ( ج  الصلار مع ماء الرسر  )م /لي 
 :المصادر

، علي صباح، ) ي
، وليد خالد والحسن  ي

 
، حازم جبار والحيان ي  فسلجم الطيور. وزارة التعليم العاىلي  (. 2008الدراجر

 واللحث العلىمي  جامعة بغداد  كلية الزراعة. 

( ، وبايوتك (. 2015علي ي اعالف الدواجن.  الي 
بدائ  امنم وطبيعية للمضادات الحيوية الضارة ومحفزات للنمو فز

)يناير  41مركز اللحوث الزراعية  معهد بحوث صحة الحيوان   أسيوط  مجلة أسيوط للدراسات البئية  العدد 
2015) 

، سعد عبد الحسي   والهجو، نادية نايف عبد، ) ي تكنلوجيا منتجات (. 2011الفياض، حمدي عبد العزيز وناجر
 .الدواجن. جامعة بغداد  كلية الزارعة  مطلعة التعليم العاىلي  جامعة بغداد  الجزء االول  الطلعة الثانية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم فز

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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