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ABSTRACT: The present investigation was carried out to increase the protein 

content of pies using mushroom. The increment ranged from 1 to 3% according to 

the substitution level. Addition of Nigella Sativa increased fat, ash and fiber 

contents. Sensory evaluation of the supplemented pies resulted in very good score 

concerning mushroom (5 and 10%), and 7.5% mushroom + 5% Nigella Sativa 

followed by 12.5% mushroom + 5% Nigella Sativa . The biological evaluation of 

the substituted pies showed a significant increase in body weight gain and feed 

efficiency ratio due to the highest level of mushroom substitution (12.5%) compared 

with control. The data indicated that there was a significant differences between 

basal diet and substitution levels of mushroom and Nigella Sativa concerning serum 

total protein, albumin, globulin and IgG except that of 5% mushroom only. 

Supplemented pies resulted is non-Significant differences regards spleen relative 

weight except that 10% mushroom which showed a significant increase compared 

with the basal diet. The blood picture showed an increase in RBC’s Heamoglobin, 

heamatocrite and WRC’s. 
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فئران التجربة.ة البركة على الدم والمناعة على تأثير الفطائر المدعمة بعيش الغراب وحب  

حسنى على عاصم، نسرين محد السعيدعبد المطلب ، نادية  محمود نادية  

البحوث الزراعية.مركز  -تكنولوجيا االغذية معهد بحو  

 الملخص العربى؛

يهدف البحث الى اعداد فطائر مدعمة بعيش الغراب ، فوجد ان التدعيم بعيش الغراب ، يؤدى الى زيادة البروتين، وكانت 

، اما اضافة حبة البركة تؤدى الى زيادة الدهن، الرماد، االلياف.%3-1تراوح ما بين الزيادة ت  

 عيش %5.5 ) عيش الغراب ، وكذلك %11، %5وكانت نتائج التقييم الحسى للفطائر المدعمة جيدجدا فى حالة اضافة 

.(حبة البركة %5عيش الغراب +  %5..1 ) ، يليه (ة البركةحب %5الغراب +   
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بوجود زيادة معنوية فى وزن الجسم ، وكذلك معدل كفاءة الغذاء، وذلك بالفطائر  التقييم البيولوجى للفطائر المدعمةاوضح 

  ين الوجبة القياسيةفات معنوية بمقارنة بالكنترول ، فقد اظهرت النتائج ايضا وجود اختال %5..1المدعمة بعيش الغراب 

 لبيوبين، ألبروتين الكلىالكل من  بالنسبة ، وذلكب وحبة البركةمن عيش الغراالمختلفة  ونسب االضافةالكنترول( ) 

     من عيش الغراب. %5نسبة اضافة  ، فيما عدااتالجلوبيولين

التغذية على الفطائر المدعمة اظهرت عدم وجود فروق معنوية بالنسبة لوزن الطحال النسبى ، ماعدا العينة المحتوية على 

، بينما صورة الدم ، اوضحت زيادة  فقد اظهرت زيادة معنوية بالمقارنة بالكنترول ) الوجبة القياسية (‘ عيش الغراب  11%

  .، وكذلك عدد كرات الدم البيضاء يماتوكريتالدم الحمراء الهيموجلوبين ، اله اتفى كر

، حبة البركة ، المناعة.مشرومال فطائر،  ؛الكلمات المفتاحية  
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