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األنسجة المرضية لبعض أسماك المياه العذبة المستزرعة والمصابة بديدان طفيلية مختلفة
أمينة إبراھيم المنسي - ١شادية فريد حماده - ٢سامح حافظ حسن - ٢ضيف عبد الفتاح السرنجاوي
 -١المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد  ،محطة بحوث األسماك بالقناطر الخيرية-معمل
الباثولوجيا المائية
 -٢قسم علم الحيوان  ،كلية العلوم  ،جامعة المنصورة

١

تم دراسة االنسجة المرضية في أنسجة أسماك مختلفة مثل ) Cyprinus carpio, Clarias
(gariepinus, Oreochromis aureus, Sarotherodon galilaeus and Tilapia zillii
والتي جمعت من مزرعة بحوث األسماك بالسرو حيث أن بعض منھا قد أصيب بأنواع مختلفة من
طفيليات  Nematoda ، Cestoda ، Digenea ، Monogeneaوشوكية الرأس Acanthocephala
وھى على التوالي )Cichlidogyrus halli
typicus, Dactylogyrus afrobarbae,
Orientocreadium batrachoides, Polyonchobothrium clarias, Paracamallanus
) cyathopharynx, Procamallanus laevichonchus, Acanthosentis tilapiaeومن
الواضح أن التأثير المباشر لكل طفيل يعتمد بشكل رئيسي على عضو اإللتصاق الخاص به والذي يسبب
أضرارا متباينة للنسيج المصاب .مما يبدو كان أشدھم ضررا لنسيج العائل عضو اإللتصاق المسمى
 opithohaptorوالمميز لديدان  Monogeneaوالكبسولة الفمية الخاصة بالديدان الخيطية والتي كان لھا
ضرر محدد في موقع التشبث بالنسيج .كذلك فإن  scolexالخاص بالشريطي Polyonchobothrium
 clariasيسبب إختراق عميق للنسيج المعدي المصاب .وأيضا أحدثت ممصات طفيل
 Orientocreadium batrachoidesأضرارا عند موقع اإلصابة .أما شوكية الرأس tilapiae
 Acanthosentisفقد أدت إلى تمزق شديد للنسيج المصاب نظرا إلختراق عضو إلتصاقه والذي يطلق
عليه الخرطوم ) (proboscisبما يحوي أشواك حادة .ومن الجدير بالذكر قد يؤدي ھذا الطفيلي إلى تحلل
شديد بالنسيج المعوي .أخيرا يمكن إستنتاج أن في حالة اإلصابة المكثفة يكون التأثير السلبي للطفيل أكثر
خطورة على النسيج المصاب ومن ثم على عائله السمكي.
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تأثير التعرض المزمن لتركيزات تحت مميتة من األمونيا على اإلنزيمات المنتجة لحامالت
الھيدروجين المفسفرة في كبد سمك البلطي النيلى
منى محمد عبد المنعم مصطفى حجازى
قسم علم الحيوان – كلية العلوم – جامعة طنطا
تم دراسة تأثير التعرض المزمن إلى تركيزات تحت مميتة من األمونيا على كبد أسماك
البلطي على اإلنزيمات المنتجة لحامالت الھيدروجين المفسفرة ) (NAPHوھى :جلوكوز ٦
فوسفيت دھيدروجينيز-٦ ،فوسفوجلوكونيت ،ايزوسيتريت دھيدروجينيز ،ھذا وقد تم أقلمة
األسماك )١٥ ±١.٤جم( في أحواض زجاجية عند درجة الحرارة المثلي لنمو سمكة البلطي
) ٢٦م (ºلمدة أربعة أسابيع .تم تقسيم كل مجموعة إلى ثالث مجموعات صغيرة ،عرضت كل
واحدة إلى التركيزات صفر ١٠ ، ٥ ،مجم /لتر من األمونيا النيتروجينية الكلية ) (TANلمدة ٧٠
يوما متتالية.
تنتج حامالت الھيدروجين المفسفرة بفعل اإلنزيمات موضوع الدراسة والتي اعتبرت
حديثا من أھم طرق الحماية من الشوارد المؤكسدة داخل الخلية الحيوانية .والبحث اآلن بصدد
دراسة رد الفعل على ھذه اإلنزيمات عند التعرض المزمن لتركيزات من األمونيا تحت المميتة
والتي من الممكن أن تتعرض لھا أسماك البلطي أثناء عملية استزراعه بكثافة .ارتفع نشاط
اإلنزيمات الثالث وزاد االرتفاع مع زيادة تركيز األمونيا الحرة في كبد.
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أصداف القشريات والبطنقدميات الموجودة فى منطقة رأس سدر
)شمال شرق قناة السويس( بمصر
سلوى عبد الحميد حمدى
قسم علم الحيوان – كلية العلوم – جامعة القاھرة
تم فى ھذا البحث وصف نوع واحد من أصداف القشريات فصيلة ذؤابي ة األق دام وتش مل
نوع تيتراكيتا رفيتينيكات ا وأربع ة وعش رين نوع ا ً م ن أص داف البطنق دميات الموج ودة ف ى منطق ة
رأس سدر )شمال شرق قناة السويس( بمصر  .وتقع ھذه األنواع فى إثنى عشر فصيلة :
 -١فصيلة فيرميتيدى وتشمل نوعا ً واحداً وھو ديندروبوما ماكسيما.
 -٢فصيلة تروكيدى وتشمل ثالثة أنواع وھى :كالنكيولس فارونيس وتروكس إيرسريس
وتيكتس دينتاتس .
 -٣فصيلة توربينيدى وتشمل نوعا ً واحداً ھو توربو رادياتس.
 -٤فصيلة نيريتيدى وتشمل نوعا ً واحداً ھو نيريتا سانجونولينتا.
 -٥فصيلة توريتيليدى وتشمل نوعا ً واحداً ھو توريتيال تورولوزا.
 -٦فصيلة سيريسيدى وتشمل خمسة أنواع ھى :سيرسيم أدونسينى وسيرسيم كولومنا
وسيرسيم سيروليم ونوع جديد من صغار السيرسيم وكالبيومورس بايفشيتا.
 -٧فصيلة سترومبيدى وتشمل ثالثة أنواع ھى :ترايكورنس ترايكورنس وكونوموريكس
فاشياتس ودولومينا بليكاتا بليكاتا.
 -٨فصيلة فاشيوليريدى وتشمل نوعا ً واحداً ھو فيوسنيس فيروكسيس.
 -٩فصيلة ميلونجنيدى وتشمل نوعا ً واحداً ھو فوليما باراديسيكا نودوزا.
 -١٠فصيلة ميوراسيدى وتشمل أربعة أنواع ھى :موريكس فورسكيلى وموريكس
سكلوباكس وسترامونيتا السيرا وسياس سافيجنى.
 -١١فصيلة سيبريدى وتشمل نوعين ھما :إيروسيريا توردوس وميوريتيا جرايانا.
 -١٢فصيلة ناتيسيدى وتشمل نوعا ً واحداً ھو نيفيريتا جوسيفينا .
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ديناميكية العشائر وإدارة مصايد اسماك القاروص ببحيرة البردويل -شمال سيناء -مصر
محمد سالم احمد عبدﷲ
كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش -جامعة قناة السويس
تم ھذا البحث على بحيرة البردويل لدراسة ديناميكية العشائر السماك القاروص
 . Dicentrarchus labraxتم تجميع  ١٦٨٨عينة من اسماك القاروص شھريا فى الفترة من أغسطس
 ٢٠٠٩إلى نوفمبر .٢٠١٠تم قياس أطوال العينات من  ١٨.٢الى  ٦٤.٧سم )طول كلى( وأوزانھا من ٦٢
الى  ٢٨٢٣جم )وزن كلى( .أوضحت الدراسة ان ھناك  ٦مجموعات عمرية لھذا النوع بالبحيرة تم
تحديدھا عن طريق قراءة القشور كما تم حساب معدالت النمو فى األطوال واألوزان المقابلة للمجموعات
العمرية المختلفة بطريقة الحساب العكسي .قيم معامالت النمو لفون بيرتالنفى كانت كالتالي :الطول عند
ماالنھاية =  ٧٠.٨٢سم ،معامل النمو =  / ٠.٣٥سنة والعمر الصفري =  ٠.٢١٧ -سنة .عن طريق
تحويل بيانات الطول إلى منحنى صيد أمكن حساب معدالت النفوق على النحو التالي :النفوق الكلى =
 ،١.٠٣النفوق الطبيعي =  ٠.٣٩و النفوق بالصيد = / ٠.٦٤سنة .وقد وجد ان معدل االستغالل الحالي
 ٠.٦٢٢٩وھو اعلي من معدل االستغالل األمثل .حددت الدراسة الطول عند بداية الصيد بحوالي
 ٢٠.١٦سم .أوضحت النتائج أن اإلنتاج األقصى واإلنتاج األمثل ألسماك القاروص ببحيرة البردويل
يتحققا عند معدل استغالل مقداره  ٠.٤٢ ، ٠.٥على الترتيب .كما أن معدل االستغالل الذي يبقى على
نصف المخزون يتحقق عند  .٠.٣١من النتائج السابقة يتضح أن معدل االستغالل الحالى لمخزون اسماك
القاروص ببحيرة البردويل مرتفع ويجب أن يكون اقل بنحو  %٥٠من معدل االستغالل الحالي ليبقى على
نصف المخزون الحالي كرصيد امن .كما أوضحت النتائج انه مع زيادة الطول الحالي عند بداية الصيد
إلى  ٣٢سم )الطول عند بداية النضج الجنسي( سوف يؤدى إلى زيادة اإلنتاج بنسبة  %١٧مع االستمرار
بجھد الصيد الحالي.
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ديناميكية العشائر وإدارة مصايد اسماك الدنيس  Sparus aurataببحيرة البردويل -شمال
سيناء -مصر
محمد سالم احمد عبدﷲ
كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش -جامعة قناة السويس

تم ھذا البحث على مصيد بحيرة البردويل لدراسة ديناميكية العشائر السماك الدنيس
 Sparus aurataحيث جمعت  ٣٢٦٢عينة فى الفترة من ابريل  ٢٠٠٩إلى نوفمبر  .٢٠١٠تم
قياس أطوال العينات مابين  ١١الى  ٣٢.٩سم )طول كلى( وأوزانھا من  ٢٠الى  ٥٩٢جم )وزن
كلى( .أوضحت الدراسة ان ھناك  ٤مجموعات عمرية بالبحيرة تم تحديدھا عن طريق قراءة
القشور كما تم حساب معدالت النمو فى األطوال واألوزان المقابلة للمجموعات العمرية المختلفة
بطريقة الحساب العكسي .قيم معامالت النمو لفون بيرتالنفى كانت كالتالي :الطول عند ماالنھاية
=  ٣٦سم ،معامل النمو = / ٠.٣٩سنة والعمر الصفري =  ١.٦٨ -سنة .عن طريق تحويل
بيانات الطول إلى منحنى صيد أمكن حساب معدالت النفوق على النحو التالي :النفوق الكلى =
 ،١.٠٢النفوق الطبيعي =  ٠.٢١و النفوق بالصيد =  / ٠.٨١سنة .معدل االستغالل الحالي ٠.٧٩
ويدل على ان مصيد اسماك الدنيس مستغل بشكل مرتفع .حددت الدراسة الطول عند بداية الصيد
بحوالي  ١٥.٥٤سم .الطول عند بداية النضج الجنسى حوالي  ٢٠.٥و ٢٢.٨سم للذكور واإلناث
على التوالى .أوضحت النتائج أن اإلنتاج األقصى واإلنتاج األمثل ألسماك الدنيس ببحيرة
البردويل يتحققا عند معدل استغالل مقداره  ٠.٦١و  ٠.٤٩٩على التوالى .كما أن معدل
االستغالل الذي يبقى على نصف المخزون يتحقق عند  .٠.٣٧أوضحت النتائج انه مع زيادة
الطول الحالي عند بداية الصيد إلى  ٢٢.٥سم )الطول عند بداية النضج الجنسي( سوف يؤدى إلى
زيادة اإلنتاج بنسبة  %١٥عند معدل استغالل اقصى يساوى  ٠.٧٤وھو األقرب للتطبيق بمصيد
اسماك الدنيس ببحيرة البردويل .أيضا يمكن االستمرار بجھد الصيد الحالي مع الوصول إلى
أقصى إنتاجية ولكن مع زيادة الطول عند بداية الصيد الى  ٢٤.٥سم .اوضحت النتائج انه الدارة
مصيد اسماك الدنيس ببحيرة البردويل بشكل جيد يجب خفض الجھد المبزول او رفع الطول عند
بداية الصيد.
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االحتياجات البروتينية ألصبعيات أسماك الموسى
عبد المنعم عبد الصادق مھدى يونس -١نبيل فھمي عبد الحكيم

٢

 -١المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد -محطة بحوت األسماك بشكشوك –الفيوم –مصر.
E-mail: yones_552000 @yaho.com
 – ٢قسم اإلنتاج الحيواني – كلية الزراعة -جامعة األزھر-القاھرة
أجري ت ھ ذه الدراس ة لتق دير االحتياج ات الغذائي ة المثل ي م ن الب روتين ال الزم لنم و أص بعيات
اس ماك الموس ى م ع دراس ة التركي ب الكيمي ائي لجس م األس ماك م ن خ الل تك وين أرب ع عالئ ق مختلف ة ف ي
المحتوى البروتينى وذلك كالتالي D50, D45, D40) :و D55%بروتين خام( م ع اس تخدام مس حوق
أسماك البسا ريا كمصدر للبروتين الحيواني  ،رخيصة ال ثمن ،مت وفرة محلي ا و محس نة الستس اغة العليق ة.
وزعت األسماك ذات ال وزن األول ى )٠.٢ ±٦ .٦٥ج م( بمع دل  ٤٠س مكة /ح وض ف ي أح واض س عة ١
متر مكعب مع اس تخدام ث الث مك ررات لك ل معامل ة وت م تغ ذيت األس ماك بنس بة  % ٢م ن ال وزن الكل ى
للسمكة لمدة  ١٢٠يوم.
أظھ رت النت ائج اختالف ات معنوي ة عن د مس توى ) ( %٠.٠٥ف ي مع دالت األداء ب ين العالئ ق
المختبرة حيث سجلت العليقة المحتوية على % ٥٥بروتين خ ام أعل ى مع دالت أداء م ن ) ال وزن النھ ائي ،
الوزن العائد  ،متوسط الزيادة اليومية ،زي ادة ال وزن الن وعي ،معام ل الحال ة ،كف اءة اس تخدام الب روتين و
معامل وزن الكبد( تلتھا العليقة المحتوية عل ى  %٥٠ب روتين خ ام ب دون ف رق معن وى ب ين العليقت ين .عل ى
الجانب األخر سجلت العليقة المحتوية على  % ٤٠بروتين خام اقل معدل أداء .كما أظھرت نتائج التحليل
الكيمي ائي لجس م األس ماك م ن )الم ادة الجاف ة ،الب روتين الخ ام ،ال دھن الخ ام والرم اد( ع دم وج ود ف روق
معنوي ة عن د مس توى ) ( %٠.٠٥ب ين جمي ع العالئ ق التجريبي ة  ،بينم ا أظھ رت األس ماك المغ ذاة عل ى
عالئق تحتوى على مستوى بروتيني  ٥٠و  % ٥٥ارتفاعا طفيفا ول يس معنوي ا ف ي محت وى جس مھا م ن
الدھن الخام.
ومن خالل ما سبق ذكره توصي الدراسة باس تخدام العليق ة المحتوي ة عل ى  %٥٥ب روتين خ ام
ألنھ ا تغط ى االحتياج ات المثل ي ألص بعيات أس ماك الموس ى ب دون ت أثيرات معاكس ة عل ى مع دالت األداء
والكفاءة الغذائية.
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تربية أسماك البلطى النيلى على عالئق محتويه على كسب بذرة القطن المدعمه بفيتامين ھـ
مجدى عبدالحميد سلطان  -١عبدالناصر محمد سعودى - ٢أحمد فاروق فتح الباب
 ١كلية الزراعة – جامعة بنھا
 ٢ھيئة الرقابة والبحوث الدوائية
 ٣المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة – وزارة الزراعة

-

-

-

٣

أجري ت ھ ذه التجرب ه بھ دف تقي يم ت أثير إض افة فيت امبن ھ ـ إل ى عالئ ق أس ماك البلط ى
إلزالة سمية تأثير الجوسيبول من كسب القطن كبديل لمسحوق السمك .وفى ھذه التجربة تم تكوين
 ١١عليقة .العليقة األولى أس تخدمت كعليق ة ض ابطة )تحت وى عل ى مس حوق الس مك( وف ى العليق ة
الثانية ت م إح الل مس حوق الس مك إح ال ًل تام ا ً بكس ب ب ذرة القط ن وت م تقس يم ھ ذه العليق ة إل ى ١٠
عالئ ق األول ى ترك ت للمقارن ة والعالئ ق التجريبي ة األخ رى ت م إض افة فيت امين ھ ـ إل ى العالئ ق
بتركيزات متزايده وتم تغذية كل عليقة لمجموعتين من األسماك )مكررين( .وكان م ن أھ م النت ائج
المتحصل عليھا مايلى:
كان أعلى متوسط لوزن الجسم ق د ت م الحص ول علي ه لمجموع ة الكنت رول )العليق ة المحتوي ة عل ى
مسحوق السمك( بينما أعطت المعاملة الثانية أقل مقياس لوزن الجسم .وقد أدت إضافة فيت امين ھ ـ
إل ى العالئ ق إل ى تحس ين وزن الجس م وق د أعط ت ص فات ط ول الجس م ،الزي ادة ف ى وزن الجس م
ومعدل النمو نتائج مشابھة لتلك المتحصل عليھا بالنسبة لوزن الجسم عند نھاية التجربة.
أظھرت النتائج أن أفضل معدل لتحويل الغذاء قد أظھرتھا األسماك التى تغذت على العالئق ٣ ،١
كم ا أعط ت األس ماك الت ى تغ ذت عل ى العليق ة  ٢أق ل قيم ه لكف اءة تحوي ل الغ ذاء وق د أدت إض افة
فيتامين ھـ إلى تحسين كفاءة تحويل الغذاء.
أظھ رت نت ائج التحلي ل الكيم اوى لجس م الس مكة أن نس بة الب روتين ق د تراوح ت ب ين- ٤١.٣٣
 %٥٠.٩٧وكانت الفروق بين المعامالت معنويه .أما بالنسبة لمحتوى جسم السمكه من ال دھن فق د
وجد أن األس ماك الت ى تغ ذت عل ى العليق ة  ٢ق د أعط ت أعل ى نس بة لل دھن ف ى جس م الس مكة .أم ا
بالنسبة للرماد فقد وجد أن إضافة فيتامين ھـ إلى العالئق قد أدى إلى زيادة نس بة الرم اد ف ى الم ادة
الجافه.
بالنس بة لنس ب الھيموجل وبين والھيماتوكري ت ف ى ال دم فق د وج د أن أعل ى ق يم لھ ذه المق اييس ت م
الحصول عليھا فى عليقة الكنترول  ١كما أدت إضافة فيتامين ھـ إل ى العليق ة إل ى زي ادة نس بة ك الً
من الھيموجلوبين والھيماتوكريت وقد أظھرت نتائج تحليل السيرم أن إنزيمات الكبد نتائج مش ابھة
لتلك المتحصل عليھا بالنسبة للھيموجلوبين والھيماتوكريت.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الخامس عشر – العدد األول ) ١٢٤ ( ٢٠١٠

جدوى البروبايوتكس كأحد العوامل التى تؤثر فى األستجابة المناعية ألسماك البلطى النيلى
ماجدة محمد العزبى -١صبرى صادق الصيرفى -١محمد عبدالرازق عيسى  -٢سانتش آلل
٣٫٢
سعيد محمد دبور -٤نفين عبد الفتاح

٣

 -١ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﻴﻮان -آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻬﺎ
 -٢اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر
 -٣ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -آﻨﺪا
 -٤اﻟﻬﻨﺪﺳﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم – آﻨﺪا

اجري ت ھ ذه الدراس ه لمعرف ة ت أثير البروب ايوتكس م ن البكتري ا و الخمي رة المض افه ال ى
العليق ه الغذائي ه عل ى األس تجابه المناعي ه ألس ماك البلط ى النيل ى حي ث ت م اج راء تج ربتين .ف ى
التجربه األولى تم تغذية أسماك البلطى النيلى) ٢٤٫٥٥± ٠٫٠٣جم ( لمدة ستين يوما بأربع عالئق
تحت وى عل ى البكتري ا الرقيق ة و البكتري ا الملبن ة و خل يط م ن ك ل منھم ا و الخمي ره باألض افة ال ى
العليقه الضابطه .أظھرت نت ائج ھ ذه الدراس ه أن ھن اك زي ادة ف ى نش اط ك ل م ن البلعم ه و أنش طة
الفوسفاتيز الحمضى و الليزوزيم و حجم األستجابة المناعيه الكليه .و فى التجرب ة الثاني ه ت م تغذي ه
أسماك البلطى النيلى )٠٫٠١±٣٥٫٠٥جم( بعليقه تحتوى على ثالثة تركيزات م ن البكتري ا الملبن ة
لمدة ستين يوما .كما أوض حت نت ائج ھ ذه التجرب ه أن ھن اك زي اده ف ى نش اط البلعم ه عن د التركي ز
الثانى بينما ازداد نشاط انزيم الفوسفاتيز الحمضى عند التركيزين الثانى و الثالث كما بينت النت ائج
ايضا أنه التوج د ف روق ذات دالل ه احص ائيه ب ين ال ثالث وجب ات ف ى نش اط الفين ول أكس االت ف ى
حين أن حجم النشاط المناعى الكلى أظھر زيادة كبيرة لألسماك التى تغذت عل ى الوجب ه األول ى و
الثالثة على التوالى .و تدعم نتائج ھذه التجرب ة أس تخدام البروبايوتي ك كعام ل م ؤثر ف ى األس تجابة
المناعيه ألسماك البلطى النيلى.

المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد – المجلد الخامس عشر – العدد األول ) ١٤١ ( ٢٠١٠

تأثير مستويات مختلفة من زيت السمك على أداء النمو وتحليل األجسام وبعض مقاييس الدم
ألسماك البلطى النيلى
٢

مدحت الكاشف ١ -امل صبحى -١سھام ابراھيم
 -١المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد-القاھرة  -مصر
 -٢كلية العلوم -جامعة بنھا  -محطة بحوث االسماك بالقناطر الخيرية
أجريت التجارب على اسماك البلطي النيل ى الت ى متوس ط وزنھ ا ٢٥.٧ج رام ت م تربيتھ ا
ف ي أح واض زجاجي ة بكثاف ة  ١٥س مكة  /ح وض لم دة  ١٦أس بوعا .واس تخدمت أرب ع عالئ ق
صناعية مع عليقة كنت رول ) ٪ ٣ ، (٪ ٠و  ٪ ٦و ، ٪ ٩باض افة زي ت الس مك اس تخدمت للتغذي ة
وتأثيرھا على النمو  ،وتكوين الجسم وخصائص الدم  ،وقد كان أفض ل نم و )٥٤.٤ج رام /س مكة(
مع العليقة التى تحتوى على دھون اضافية  ٪ ٩يليه الوجبات التي تحتوي عل ى  ٪ ٣زي ت الس مك
) ٤٨،٧جرام/سمكة(  ،العليقة كنترول ) ٤٧.٣جرام/سمكة( والت ى تحت وى عل ى  ٪ ٦زي ت س مك
) ٤١.١جرام/سمكة(.
وع الوة عل ى ذل ك  ،كان ت أعل ى نس بة زي ادة ف ى ال وزن ) (٪ ٢٨.٧وأعل ى مع دل نم و
) (٪ ٠.٧٨م ع العليق ة الت ى تحت وى عل ى إض افة ٪ ٩زي ت س مك.وق د اظھ رت نت ائج التحلي ل
البيوكيمي ائي لجس م الس مكة بأكملھ ا أش ارت إل ى أن محت وى الم اء والرم اد والب روتين ل م تت أثر
بمستويات الدھون في العليق ة  ،وان زي ادة المحت وى ال دھني يزي د م ع زي ادة مس توى ال دھون ف ى
العالئق .وأظھ رت نت ائج التج ارب ال ى ت أثر الكولس ترول ف ي ال دم ومس تويات الجلوك وز ،وك ذلك
محت وى الھيموجل وبين بش كل كبي ر المس تويات ال دھون.وق د ت م اس تخدام الب روتين الكل ي ف ي ال دم
) (TSPمجموع مصل الزالل ) (TSAومجموع الجلوبيولين ) (TSGكمؤشرات.
حي ث وج د ان ) (TSPو) (TSGل م تت اثر احص ائيا مس تويات ال دھون  ،ف ي ح ين أن
) (TSAتاثرت بوضوح بمستويات الدھون فى العالئق .أيضا تم دراس ة بع ض مع ايير ال دم مث ل
ص ورة ال دم وكري ات ال دم الحم راء ،و كري ات ال دم البيض اء  ،والھيموجل وبين والھيماتوكري ت
) (P.C.Vوكلھا لم تتأثر كثيرا بمستويات الدھون بين جميع المع امالت وأظھ رت نت ائج التج ارب
أن الب روتين والجلوك وز والكولس ترول لالس ماك المغ ذاة عل ى العليق ة الت ى تحت وي عل ى دھ ون
اضافية ) (٪٩كان بھا فروق ملحوظة عن باقى المعامالت والكنترول.

