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 ةالزراعي البحوث لدائرة التابعة الدواجن ابحاث محطة في التجربة هذه أجريت 
 ولغاية 31/10/2016 من للمدة غريب ابي-بغداد في الزراعة لوزارة  العائدة
 يوثر وال الثمن رخيص طبيعي اكسدة مضاد أيجاد بهدف  12/12/2016
 المختلفة الحيوانية المنتجات في مخلفات يترك وال الحيوان صحة على سلبيا  
 Ross308 سالله من فرخ 460 فيها استخدم. المستهلك صحة على تؤثر
 جرى , ايام10عمر عند ذكور الى مجنسة غم187.8±   بلغ وزن  بمعدل
  بواقع مكررات 4 معاملة كل شملت معامالت 5 الى عشوائيا االفراخ توزيع
 توزيع جرى  مربع متر 3 الواحد المكرر مساحة كانت, مكرر لكل فرخ23

 السيطرة) T2(, السالبة) اضافات بدون  قياسية عليقة=T1 يلي كما المعامالت
 عليقة=T3, الشرب ماء مع H2O2 (0.50%)+قياسية عليقة( =الموجبة
 مع H2O2  (0.50%)+العلف من كغم/S.M.sغم10 اضافة مع اعتيادية
 من كغم/S.M.sغم15 اضافة مع اعتيادية عليقة=T4, الشرب ماء
 اضافة مع اعتيادية عليقة=T5و الشرب ماء مع H2O2  (0.50%)+العلف
. الشرب ماء معH2O2  (0.50% )+ العلف من كغمV.E /ملغم  450
 الكلي البروتين قيم في معنوي  تفوق  يوم 42عمر عند التجربة نتائج من تبين
 فتختل لم بينما الثانية المعاملة مع بالمقارنة P<0.05 احتمالية مستوى  عند
 معنوي  انخفاضT5 وT4 المعاملتين سجلت كما.  التجربة معامالت باقي مع
 ولم الثانية المعاملة حساب على P<0.05 احتمالية مستوى  عند AST قيم في

 عند االنزيمية االكسدة مضادات نتائج اظهرتT3 وT1 مع معنويا تختلف
 قيم في P<0.01 احتمالية مستوى  عند معنوي  تحسن يوم 42,  24 عمر

 تللمعامال( بيروكسيديز الكلوتاثايون  الكاتليز) لألكسدة المضادة االنزيمات
T3 ,T4 وT5 في معنوي  انخفاض لوحظ بينما. الثانية المعاملة مع بالمقارنة 
 .الثانية المعاملة حساب على T5و T3 ,T4 للمعامالت  MDA قيم
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Abstract 
 

This experiment was conducted at the Poultry Research Station - Agricultural 

Research office - Ministry of Agriculture. In Baghdad/Abi Gharib for the period from 

31/10/2016 until 12/12/2016, with the aim of finding a natural cheap antioxidant and 

does not adversely effect on animal health and not leaves any residues in the various 

animal products which effect the health of the consumer. Using 460 chicks (Ross 308) 

in an average weight of 187.8± gm. Sexing to male in 10 days old, The chicks were 

randomly distributed to 5 treatments. Each treatment included 4 replicates with 23 

chicks per duplicate. The replicates area was 3 m2. The treatments was as following: 

T1= Normal diet without Additions (Control), T2= Normal diet + H2O2 (0.50%) with 

drinking water, T3= Normal diet with add 10 g/kg from S.M.s + H2O2 (0.50%) with 

drinking water, T4= Normal diet with add 15 g/kg from S.M.s + H2O2 (0.50%) with 

drinking water, T5= Normal diet with add 450 Mg / kg from V.E + H2O2 (0.50%) 

with drinking water.The results of the traits of biochemical blood were showed in 42 

days old, there was significant differences for T3 in value of total protein at P <0.05 

compared with T2 while not different with other experimental treatments, there were 

significant decrease in AST value at  P <0.05 compare with T2 which not differ 

significantly with T1, T3.The results of enzymatic antioxidants in age (24 and 42 

days) were showed significant improvement was achieved at P <0.01 in the values of 

antioxidant enzymes (Catalase, Glutathione peroxidase) for T3, T4 and T5. While  

there were significant decrease in value of MDA for T3, T4 and T5 compare with T2. 

Keywords: Silybum Marinum, Vit.E, physiological performance, Broiler Chicken. 

 المقدمة
, او Chick Qualityنوعية الفرخ  مثلر على االنتاج يرتبط انتاج فروج اللحم مع مختلف المتغيرات التي تؤث

 داخلياو  ,في مكونات العليقة التوازن و السموم الفطرية  مثل او غذائية االمونيا العالية او غيرهاو  حرارةكال بيئية
بصورة عامة معظم  االنتاجي.نخفاض االداء الفسلجي و اذ تؤدي الى ا ,الفايروسات واألجهاد التأكسدي ,بكتريا

رتبطة باألجهاد التأكسدي بسبب زيادة اعداد الجذور الحرة في انتاج الدواجن تكون مالصحية التي تواجه المشاكل 
هو تفاعل كيميائي أساسه نقل فاألكسدة  .(30و 9في الحماية ) لألكسدةام المضاد نتيجة عدم كفاية النظ

اإللكترونات من مادة متعرضة لألكسدة إلى العامل المؤكسد يؤدي هذا التفاعل الى  أنتاج الجذور الحرة, ويمكن 
لهذه الجذور ان تبدأ بسلسلة من التفاعالت في الخلية قد تسبب الضرر أو الموت, وعند حصول فرط باألكسدة 

الذي اساسه او جوهره اختالل التوازن بين انتاج الجذور الحرة وقدرة الجسم ي يحدث بما يعرف باإلجهاد التأكسد
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عدم 1الشكليبين (. 34و 20على مواجهتها من خالل ازالة السموم الناتجة عنها عن طريق مضادات االكسدة )
 جسم الحيوان يتعرض لهجوم مستمر من قبل (.2) االتزان بين مضادات األكسدة واالكسدة حسب ما ذكره

الجذور الحرة التي تشكلت نتيجة لطبيعة النشاط االيضي الطبيعي في الجسم وكجزء من استراتيجية الجهاز 
 (.30) لتدمير الكائنات الدقيقة الضارة المناعي

 

 .(4)ات األكسدة واالكسدة حسب ما ذكره عدم االتزان بين مضاد 1شكل 

ومان اصاال نباااتي لاايأ لهااا تااأثيرات ساالبية علااى صااحة هنااك توجااه ماان أجاال ايجاااد مااواد مضااادة لألكساادة طبي يااة 
  Silybum marianumالمستهلكين ومن هذه المواد نبات الكلغان وهو من النباتات الشائكة االسم العلمي له هو

بااع يحااوي علااى مااواد فعالااة لهااا الكثياار ماان الفعاليااات الطبيااة تعااد بااذورها ذات فعاليااة مضااادة لألكساادة اذ تقااوم بتت
ت كااذلك فااأن بااذور الكلغااان تعتباار ذا لعواماال االكساادة التااي تقااوم بتاادمير الخاليااا الحيااة المعرضااة  الجااذور الحاارة

بمقادار  انالفئر  كبدتزيد من انتاج الكلوتاثايون في في منع األكسدة اذ E فعالية توازي او اكثر من  فعالية فيتامين 
فاي الخالياا  Superoxide Dismutaseمضاادات األكسادة مثال  ألنزيمااتبزياادة  Silymarin% كما ويقوم 35
عاوي  تحفز بذور الكلغان تركيب البروتينات في الكبد والذي ينتج عنه زيادة فاي انتااج خالياا جديادة فاي الكباد لتو 

ساادة نظاارا لعاادم وجااود دراسااة فااي العااالم تناولاات اضااافة بااذور نبااات الكلغااان كمااانع أك .(33) الخالياا الماادمرة سااابقا
ذه هيدروجين وتأثيرها على االداء الفسلجي وحالة مضادات االكسدة في فاروج اللحام أجريات هاوتحديه ببيروكسيد ال

 .الدراسة

 مواد وطرائق عملال

لااوزارة الزراعااة فااي لعامااة للبحااوث الزراعيااة التابعااة أجرياات هااذه التجربااة فااي محطااة ابحاااث الاادواجن التابعااة للهيااأة ا
فرخ من   460استخدم فيها .12/12/2016ولغاية  31/10/2016ابي غريب للفترة من /مقرها الكائن في بغداد

جاارى توزيااع االفااراخ  ,ايااام 10مجنسااة الااى ذكااور عنااد عماار  غاام187.8بمعاادل وزن بلااغ   Ross 308 ةسااالل
 3فرخ لكل مكرر. كانت مساحة المكرر الواحد  23 مكررات بواقع 4معامالت شملت كل معاملة  5عشوائيا الى 
الساااايطرة  T2= عليقااااة قياسااااية باااادون اضااااافات )السااااالبة(, T1اذ شااااملت  المعااااامالت . جاااارى توزيااااعمتاااار مربااااع

كغام /S.M.sغام10=عليقاة اعتيادياة ماع اضاافة T3مع ماء الشارب,  %2O2H (0.50)+ الموجبة=عليقة قياسية
كغام مان العلاف /S.M.sغام15=عليقة اعتيادية ماع اضاافة T4 مع ماء الشرب,  %2O2H (0.50)+من العلف 

+2O2H (0.50)% مع ماء الشرب ,T5 ملغم/   450=عليقة اعتيادية مع اضافةV.E 2+كغم مان العلافO2H 
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 1جاادول  جاارى تجهيااز العلااف و الماااء بصااورة حاارة وقاادمت ثااالث انااوا  ماان العالئااق .مااع ماااء الشاارب %(0.50)
لكال  طياورياوم شاملت اختياار ثمانياة  42ساحب الادم عناد عمار   2009.لسانة ROSSاعتمادا على دليل شاركة 

العيناات مان طير لكل مكرر سحب الدم من الوريد العضدي الجنااحي تام وضاع  2معاملة وبصورة عشوائية بواقع 
 فااي جهاااز الطاارد المركاازي علااى ساارعة انابيااب االختبااار )جاال تيااوب( ال تحتااوي علااى مااانع تخثاار اذ تاام وضااعها

لقياا  صافات الادم الكيموحيوياة التاي  , مان اجال الحصاول علاى مصال الادم دقيقة15دقيقة ولمدة /  دورة 3000
كاذلك ألجاراء تحاليال انزيماات االكسادة كماا  AST نشااط انازيم تقاديرو  الكلوكوزو االلبومين  ,البروتين الكلي شملت
فااي بالزماا الادم باساتخدام عاادة والكلوكاوز تقادير البااروتين الكلاي و االلباومين  تام فاي نساايج الكباد. MDAتام تقادير 

يعاااد الكااااتيليز مااان  .(14) االلمانياااة حساااب ماااا ذكااارهHuman  المصااانعة مااان قبااال شاااركة Kitالتحليااال الجااااهزة 
مضادات االكسدة االنزيمية التي يمكن أن تحول بيروكسيد الهيدروجين ٍالى جزيئاة أوكساجين ومااء اللاذين بادورهما 

ن عنااد الهياادروجيهااو يقااا  بناااء علااى انخفاااض امتصاصااية بيروكساايد  (25( ألنسااجة الجساام ضاااريكونااان غياار 
( وتعرف الفعالية االنزيمية بأنها كمية االنزيم التي تسابب تحلال ماايكرومول واحاد 3)نانوميتر 240الطول الموجي 

لتاار / ملااي مااوالري  30ماان بيروكساايد الهياادروجين لكاال دقيقااة عنااد تركيااز ابتاادائي لبيروكساايد الهياادروجين مقااداره 
 (.4) 7م ورقم هيدروجيني 25بدرجة حرارة 

   O2+ 2H 2O 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐚𝐬𝐞
→      2O22H 

لمختزل ا الكلوتاثيون ( المستندة على اسا  تفاعل 13تم تقدير تركيز الكلوتاثيون  المختزل وفقا لطريقة ) 
تج معقدا لين 8عند ا  هيدروجيني  Dithiobis (2-nitrobenzoic acid)- DTNB-′5,5 مع مركب

 ان مركب .نانوميتر وهو ما يمثل تركيز الكلوتاثيون في العينة 412لونيا يمتص الضوء عند طول موجي 
 مالون داي الديهايد هو ناتج ثانوي لعملية أكسدة الشحوم ويعتمد قيا  تركيزه علي أسا  تفاعله مع

Thiobarbituric acid (TBA)   مكونا  ناتجا  ٍاضافيَا وردي اللونMDA-TBA   متص الضوء على يالذي
ائي استعمل البرنامج اإلحص (.28ميتر ووفقا  للطريقة القياسية  الموصوفة من قبل )نانو  532طول موجي 

Statistical Analysis System- SAS (2012 في تحليل البيانات لدراسة تأثير المعامالت المختلفة )
(, تم مقارنة الفروق المعنوية بين CRDتصميم عشوائي كامل ) باستخدامفي الصفات المدروسة على 

 ( متعدد الحدود.6متوسطات باختبار )ال

 المحسوب الكيميائي التركيب مع العليقة تركيب في الداخلة العلفية المواد يوضح 1 جدول



-ISSN: 1992-7479                 E-ISSN: 2617         2018، 1العدد  16ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي 

6211 

201 
 

 النتائج والمناقشة 

عاادم وجااود فروقااات معنويااة فااي قاايم الكلوكااوز بااين معااامالت التجربااة كافااة بينمااا يالحااظ  2يالحااظ ماان جاادول 
 ماع SMs( اذ اشاار الاى ان اضاافة 19النتائج ال تتفاق ماع ). هذه T2 الثانيةارتفا  حسابي في قيم المعاملة 
 ,1P<0.0عنااد مسااتوى احتماليااة  خفضاات بصااورة معنويااة مسااتوى كلوكااوز الاادموجااود التحاادي باالفالتوكسااين 

مااع وجااود  S.M.s( اذ اشااار الااى عاادم وجااود فروقااات معنويااة فااي قاايم الكلوكااوز عنااد اضااافة 31وتتفااق مااع )
فاي حماياة خالياا  S.M.sقاد يعازى سابب ذلاك الاى دور  .الفطرية الناتج من بع  الفطرياات التحدي بالسموم

علاااى زياااادة االنزيماااات المضاااادة  5و 3بيتاااا مااان الجاااذور الحااارة اذ عملااات االضاااافة كماااا مباااين باااالمخطط رقااام
لألكسااادة التاااي عملااات بااادورها علاااى الحفااااا علاااى خالياااا البنكرياااا  مااان االضااارار التاااي تساااببها الجاااذور الحااارة 
بالادم  وبالتالي انتظام افراز هرمون االنسولين بالدم الذي يعمل بدوره علاى حفاظ المساتويات الطبي ياة للكلوكاوز

فااع ر كاوز للمعاملاة الثانياة يادل علاى وجاود االجهااد اذ يعمال االجهااد علاى االرتفاا  الحساابي لقايم الكلو  (.11)
 الكلوكوز عن طريق زيادة افراز هرمون الكورتيكوستيرون )هرمون االجهاد( الذي يعمال علاى تجهياز الكلوكاوز
من مصادر غير بروتينياة وخاصاة المصاادر البروتينياة منهاا مان اجال تحويال االحمااض االمينياة الناتجاة مان 

 ASTدم الباروتين الاى احمااض كيتونياة التاي تادخل فاي تكاوين الكلوكاوز ويسااعد فاي ذلاك ارتفاا  قايم انازيم ه
 (.21التي تعمل على نقل مجموعة االمين من الحام  االميني االسبارتك )

( علااى T3ان قاايم البااروتين الكلااي قااد سااجلت تفااوق معنااوي للمعاملااة الثالثااة ) 2أوضااحت  النتااائج  فااي الجاادول
التااااي اعطاااات  T5وT1 ,T4بالتتااااابع ولاااام تختلااااف مااااع المعااااامالت  4.74, 5.23عاملااااة الثانيااااة اذ حققاااات الم

بالتتابع. كما يالحظ من الجدول عدم وجود فروقات معنوي بين معاامالت التجرباة فاي  5.01, 5.01, 5.03
 االضاافة علاى حساابتركيز االلبومين والكلوبيولين لكن لوحظ ارتفا  حسابي فاي قايم االلباومين فاي معاامالت 

لااة المعاملااة الثانيااة اذ ان االلبااومين يعباار عاان قاادرة الكبااد فااي تصاانيع البااروتين وان انخفاضااه كمااا فااي المعام
 ( اذ اشاار الاى عادم وجاود8) الثانية يدل على حدوث ضرر في خاليا الكبد هذه النتاائج ال تتفاق ماع ماا وجاده

. بينماا ال تتفااق مااع ومعاملااة الساايطرة S.M.sملااة اضاافة فروقاات معنويااة فاي مسااتوى البااروتين الكلاي بااين معا
وجاااود انخفااااض فاااي قااايم الباااروتين عناااد تحدياااه باالفالتوكساااين. قاااد يعااازى سااابب الزياااادة فاااي  الحظاااوا( اذ 32)

ة ( التي تزيد البروتين عن طريق الحفااا علاى صاحSilmarinمستوى البروتين الكلي الى دور المادة الفعالة )
  من االكسدة الضارة.  للجهاز الهضمياالغشية المبطنة 

 RNAعلااى تحفيااز تخليااق البااروتين اذ ياادخل داخاال النااواة ويعماال علااى انزيمااات بلماارة  Silymarinكمااا يعماال 
تشااكيل الرايبوسااومات ممااا يزيااد ماان تكااوين البااروتين وتولياا   ماان هااذا باادوره يزيااد rRNAوعمليااات النساا  فااي 
زياااز الجهااااز الحياااوي فاااي الساااايتوبالزم مماااا ياااودي الاااى زياااادة , وباااذلك يعمااال علاااى تعDNAالحاااام  الناااووي 

البروتينااات الهيكليااة والوظيهيااة هااذ التحفيااز يساااعد الخاليااا علااى مواجهااة فقاادان االلكترونااات واالنزيمااات التااي 
تحدث في ظل العديد من ظروف االجهاد التاكسدي لذلك يعتبر هذا االجراء ذو اثر عالجي مهم فاي اصاال  
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وبالتاالي  Nuclea  Polymerase A(. او عن طريق تحفياز عمال 27) التالفة واستعادة وظائفه خاليا الكبد
 (.10وتحفيز القدرة على تكوين خاليا جديدة )ادة تصنيع البروتين داخل الخلية زي

عنويااة فااي قاايم الكلوكااوز ( الااى عاادم وجااود فروقااات م16فقااد اتفقاات هااذه النتااائج مااع مااا اشااار ) Eامااا فيتااامين 
ظ ( اذ الحااظ وجاود تفااوق معناوي فااي قايم الكلوكااوز ولام يالحاا25بينمااا ال تتفاق مااع  ماا اشااار الياه ) .والباروتين

بب ( الى ان االرتفاا  فاي قايم الباروتين قاد يكاون بسا26فروقات معنوية في قيم البروتين الكلي اعزى الباحث )
لخالياااا اللمهيااة المساااؤولة عااان بعااا  فاااي رفاااع االسااتجابة المناعياااة عااان طرياااق تحفيااز انتااااج ا Eدور فيتااامين 

ق مااع البروتينااات المناعيااة )الكلوبينااات(. ان االنخفاااض الحاصاال فااي قاايم البااروتين الكلااي للمعاملااة الثانيااة يتفاا
اذ عملاات الجااذور الحاارة علااى تلااف خاليااا الكبااد وانخفاااض تصاانيع  4 شااكل MDAاالرتفااا  الحاصاال فااي قاايم 

 الذي بدوره ساعد في عملية هدم البروتين من ASTمات الكبد مثل البروتين كما عملت على زيادة تسرب انزي
عماال علااى S.M.sاجاال تخليااق الكلوكااوز ماان مصااادر غياار كربوهيدراتيااة. ممااا تقاادم يمكاان القااول إن اضااافة 

ذ إن إحماية أنسجة الكبد من تأثيرات الجذور الحرة هاذا بادوره زاد تحفياز خالياا الكباد علاى تصانيع البروتيناات 
 ركيز البروتين الكلي يعتبر مؤشرا  جيدا  للحالة الصحية ودليال  على القدرة التصني ية له.ارتفا  ت

عنااااد مسااااتوى احتماليااااة  ASTاذ يالحااااظ انخفاااااض معنااااوي فااااي قاااايم  ASTفعاليااااة اناااازيم ال  2يبااااين الشااااكل 
P<0.05  للمعاملااة الرابعااةT4   والمعاملااة الخامسااةT5 علااى حساااب المعاملااة الثانيااةT2  14.3اذ حققاات ,
, 18.8التاااي بلغااات  T3( والمعاملاااة الثالثاااةT1بالتتاااابع بينماااا لااام تختلاااف ماااع معاملاااة السااايطرة) 22.7, 15.2
 .T1, T2, T3بالتتابع . كذلك يالحظ عدم وجود فروقات معنوية  بين المعامالت  17.3

علاااى مساااتوى  ASTل ( اذ اظهااارت النتاااائج انخفااااض معناااوي فاااي قيماااة ا27تتفاااق هاااذه النتاااائج ماااع الباحاااث )
 Silybum. كااذلك فااي دراسااة لتحديااد قاادرة ال مقارنااة بالساايطرةSMsلمعااامالت اضااافة  P<0.01معنويااة 

Marinum  فاي مجابهاة االثااار الساامة للساموم الفطريااة الناتجاة مان تساامم فطاري تجريباي علااى فاروج اللحاام اذ
وهذا يتفق  ,يقلل من االثار السامة للفطريات ويحسن من مؤشرات وظائف الكبد Silymarinاشار الباحث ان 
مقارناة بالسايطرة  ASTفي قيم  (P≤0.05)الحظ انخفاض معنوي  E( عند اضافة فيتامين 28) مع  الباحث
في حماية  وظائف الكبد عان طرياق   E لدور فيتامينوقد اعزى الباحث سبب االنخفاض  ,يوم 35عند عمر 
بينماااا  اا علااى أنسااجة الكبااد ماان أي أضاارار يمكاان أن تهااااجم ماان قباال نااواتج حاااالت االجهاااد المختلفااة.الحفاا

علااى سااالمه خاليااا  Silymarinفااي المعاملااة الرابعااة  يشااير الااى دور AST االنخفاااض الحاصاال فااي قاايم ال
ظاايم نفاذيااة الغشاااء القاادرة علااى تنالكبااد ماان التحلاال وانخفاااض تساارب انزيماتااه الااى الاادورة الدمويااة  عاان طريااق 

فااي تركيااب الغشاااء الخلااوي الخااارجي للخاليااا الكبديااة  Silymarinوزيااادة اسااتقراره او عماال تغيياارات ماان قباال 
 تودي هذه التغيرات الى الحفاا على سالمة خاليا الكبد. 
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 تركيز الكلوكوز وبروتينات الدمفي  Eوفيتامين  S.M.sتأثير مستويات مختلفة من  2جدول 

 الصفات
 المعامالت

مستوى 
 المعنوية

SE
M* 

المتوسط 
 العام

T1 T2 T3 T4 T5 

 الكلوكوز

100)ملغم/
 مل(

176 182 175 167 
17
7 

 **غ.م.
10.
7 

176 

البروتين 
 الكلي

م100/غم)

 ل(

 

5.03 

ab 

4.74 

b 
5.23 

a 

5.0
1 

ab 

5.
01 

ab 

0.05 
0.2
70 

5.00 

 األلبومين

م100/غم)

 ل(

 

3.07 2.88 3.13 
3.1
0 

3.
09 

 غ.م.
0.1
70 

3.06 

الكلوبيولي
 ن

م100/غم)

 ل(

 

1.94 1.86 2.12 
1.9
1 

2.
02 

 غ.م.
0.2
72 

1.98 

 *SEMغ.م.: تعنااي عاادم وجااود فااروق معنويااة بااين متوسااطات المعااامالت.: معاادل الخطااأ القياسااي** a  ,b  ,c الحااروف المختلفااة :
  .(P≤0.05( و )P≤0.01)ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية 

يتنااااافأ مااااع السااااموم لالرتباااااط بمواقااااع المسااااتقبالت الخلويااااة علااااى  Silymarin( الااااى ان 29وهااااذا مااااا اكااااده )
ر فااي المعاملااة الثانيااة الااى دو  ASTب ارتفااا  قاايم األغشاية الخلويااة وبااذلك يقلاال ماان تااأثير الساام. قااد يكااون سااب

التااي تهاااجم االحماااض  ROSبيروكساايد الهياادروجين فااي زيااادة االجهاااد التاكساادي اذ يعماال علااى زيااادة انتاااج 
م اذ يالحاظ ارتفاا  فاي قاي 3الدهنياة غيار المشابعة فاي اغشاية الخالياا الكبدياة وهاذ يتفاق ماع ماا موجاود بالشاكل

MDA التي تعمل على تغير في نفاذية االغشية الخلوية التي بدورها تزيد مان تضارر الخالياا الكبدياة وتسارب 
وياااة فاااي الحالاااة الطبي ياااة يوجاااد اتااازان بااين الجاااذور الحااارة المتكوناااة اثنااااء العملياااات الحي (.30انزيمااات الكباااد )

المرضااية او التلااوث البيئااي مثاال ومضااادات االكساادة الجساامية وعنااد حاادوث خلاال فااي هااذا االتاازان مثاال الحالااة 
يحصل ما يعرف باألجهاد التأكسدي الذي اساسه او جاوهره اخاتالل التاوازن باين انتااج الجاذور  2O2Hاضافة 

ل الحرة وقدرة الجسم على مواجهتها او ازالة السموم الناتجة عنها عن طريق مضادات االكسادة. يمكان أن يعما
2O2H اج الجااذور الحاارة اذ ان  تلااف خاليااا الكبااد يرفااع تركيااز إنزيمااات علااى تلااف خاليااا الكبااد عاان طريااق إنتاا

 .ويقلل من فعالية االنزيمات المضادة لألكسدة ASTالكبد في مصل الدم مثل 
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 ASTعلى نشاط انزيم  Eوفيتامين  S.M.sمستويات مختلفة من تأثير  2شكل 

يوم تحسن معنوي في قيم  24قيم مضاد االكسدة االنزيمية ) الكاتليز( اذ يالحظ عند عمر  3يبين الشكل 
 T2, على حساب المعاملاة الثانياةP≤0.01عند مستوى احتمالية T4و T5, T3انزيم الكاتليز للمعامالت 

معنويااا مااع  T5و T3, T4التااوالي بينمااا لاام تختلااف المعااامالت  29.5و 20.8, 21.1, 21.6اذ حققاات 
بعضااااها هااااذا يشااااير الااااى قاااادرة االضااااافات علااااى الااااتخلص ماااان الجااااذور الحاااارة الناتجااااة بفعاااال بيروكساااايد 

المعاملااة  ,للمعاملااة الثالثااة يااوم يالحااظ تحساان معنااوي فااي قاايم اناازيم الكاااتليز 42عنااد عماار  الهياادروجين.
 23 ,23.2علاى المعاملااة الثانيااة اذ سااجلت  P≤0.01عناد مسااتوى احتماليااة  الخامسااة والمعاملااة ,الرابعاة
بينما لم تختلف المعاملة الخامسة مع المعاملة الثالثة والمعاملاة الرابعاة  كماا لام تختلاف المعاملاة  .24.2و

بالتتابع. ان االرتفا  الحاصل في قيم  25.8و 24.2الخامسة معنويا مع المعاملة الثانية معنويا اذ حققت 
قد يكون سببه االجهاد التأكسدي الناتج من اضافة بيروكسيد الهيدروجين معاملة الثانية انزيم الكاتليز في ال

وباذلك يكاون دور مضاادات االنزيمياة  S.M.s, Vit.Eمع عدم وجود مضادات أكسدة غير االنزيمية مثل 
وان اساتمرار االجهااد  2O2H ةواضح من خالل ارتفا  تركيزها لمقاومة عوامل االكسادة الناتجاة مان أضااف

وارتفاااااا  مساااااتويات الكلوكاااااوز تااااادهور فاااااي الحالاااااة الصاااااحية واالنتاجياااااة ياااااؤدي الاااااى حصاااااول  التأكسااااادي 
كما يعمل على ارتفاا  مساتويات  2كما مبين بالشكل AST وحصول ارتفا  في نشاط انزيم  والكوليسترول

MDA  كساادي والتغلااب عليااه عاان اذ ان الخاليااا تسااتطيع مواجهااة بعاا  ماان درجااات اإلجهاااد التأ 4شااكل
والكلوتاثااايون بيروكساايديز  3 دة فااي اناازيم الكاااتليز شااكلطريااق الزيااادة فااي تصاانيع مضااادات األكساادة الزيااا

18.8
ab

22.7
a

17.3
ab

14.3
b

15.2
b

AST

T1 T2 T3 T4 T5

مستوى المعنوية
0.05

المتوسط العام

17.4
SEM

± 3.99

(T1 = ) (الساالبة)بادون اضاافات قياساية عليقاة,(T2)(السايطرة الموجباة=) قياسايةعليقاة +H2O2 ( T3), ماع مااء الشاارب %0.50
H2O2+ علاااف كغااام /S.M.sغااام10ماااع اضاااافة قياسااايةعليقاااة =  ماااع اضاااافة قياسااايةعليقاااة ( = T4), ماااع مااااء الشااارب %0.50
H2O2+ علاف كغاام /S.M.sغام15 + علاافكغاام /Vit.Eملغام 450ماع اضااافةقياساايةعليقااة = ( T5), مااع ماااء الشارب %0.50

H2O2 مع ماء الشرب %0.50
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ولكاان الزيااادة فااي اإلجهاااد التأكساادي يااؤدي إلااى اسااتمرار األكساادة والتفاااعالت المتسلساالة للجااذور  5 شااكل
 .(31) (Oxidative damageالحرة وهذا بدوره يؤدي الى التلف والضرر التأكسدي )

 

 (CATفي قيم انزيم الكاتليز) E وفيتامين  S.M.sتأثير مستويات مختلفة من  3شكل 

مااان الناااواتج الثانوياااة لعملياااة األكسااادة وتحطااام  MDAيعاااد  MDA تاااأثير االضاااافات فاااي قااايم 4يباااين الشاااكل 
البيروكسيدات اذ يمثل افضل  مؤشر أو دليل لقيا  االكسدة في بالزما الدم واألنسجة لكونه أكثر ثباتية مان 

 P≤0.01عند مساتوى احتمالياة  معنوي  (. سجلت معاملة السيطرة انخفاض32) P.Vالهايدروبيروكسيدات و
ريضاها لتحادي يوم( هذا يعود الى عادم تع 24و 42المعامالت عند االعمار) مقارنة بكافة MDAفي قيم ال 

عناد المقارنااة   P≤0.01يااوم ساجلت المعاملاة الرابعااة  تحسان معنااوي  24عنااد عمار  .بيروكسايد الهيادروجين
 63, 44.1اذ حققاااات  % مااااع ماااااء الشاااارب( والمعاملااااة الخامسااااة2O2H 0.5بالمعااااامالت الثانيااااة )اضااااافة 

. كاااذلك لااام يالحاااظ وجاااود 45.6. بينماااا لااام تختلاااف معنوياااا ماااع المعاملاااة الثالثاااة اذ حققااات بالتتاااابع  47.6و
 47.6حققاات  اذ  P≤0.01عنااد مسااتوى احتماليااة  فروقااات معنويااة بااين المعاملااة الخامسااة والمعاملااة الثالثااة

معاملااة الثانيااة عنااد بالتتااابع كمااا سااجلت  المعاملااة الثالثااة والمعاملااة الخامسااة تحساان معنااوي علااى ال 45.9,
 عنااااد مسااااتوى احتماليااااة انخفاااااض معنااااوي  يااااوم يالحااااظ وجااااود 42وعنااااد عماااار  P≤0.01 مسااااتوى احتماليااااة

0.01≤P اضااافة(  للمعاملااة الرابعااة S.M.S 152كغاام علااف + /غاامO2H 0.5علااى % مااع مااا  )ء الشاارب
بالتتاااابع.  كماااا يالحاااظ  65.7و  54.3 ,52.5 ,45.8التاااي ساااجلت  الثالثاااة والثانياااة ,المعاااامالت الخامساااة

. بينماا P≤0.01 تحسن معنوي للمعاملة الثالثة والخامسة على حسااب المعاملاة الثانياة عناد مساتوى احتمالياة

18
c

19.4
c

29.5
a

25.8
a

21.1
b

23.2
b

20.8
b

23
b

21.6
b

24.2
ab

CAT 24 day CAT 42 day

T1 T2 T3 T4 T5

مستوى المعنوية
0.01

المتوسط العام
22.2
SEM

± 1.53

مستوى المعنوية
0.01

المتوسط العام
23.1
SEM

± 1.40

(T1 = ) (الساااالبة)بااادون اضاااافات قياساااية عليقاااة ,(T2)(السااايطرة الموجباااة=) قياسااايةعليقاااة +H2O2 ماااع مااااء %0.50
H2O2+ علاااف كغااام /S.M.sغااام10ماااع اضاااافة قياسااايةعليقاااة ( = T3), الشااارب  ( = T4), ماااع مااااء الشااارب %0.50
H2O2+ علاااف كغااام /S.M.sغااام15ماااع اضاااافة قياسااايةعليقاااة  ماااع قياسااايةعليقاااة = ( T5), ماااع مااااء الشااارب %0.50
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علاى كساح  S.M.sلم توجد فروقات معنوية بين المعاملة الخامسة والمعاملة الثالثة هذه النتائج توضح قدرة  
عااان طرياااق  Antioxidantدورا  مضاااادا  لألكسااادة ه المختلفاااة تاااوأيزوميرا Silymarinالجاااذور الحااارة اذ يعمااال 
مان خاالل تفاعلهاا ماع هاذه الجاذور كماا يعمال علاى تقليال تفاعال   Free radicalتقليل وجود الجذور الحرة 

 (.29و 18الذي يسبب تسمم الكبد ) Lipid Peroxidationبيروكسيد الهيدروجين مع الدهون 

 

 MDAفي قيم  E وفيتامين  S.M.sتأثير مستويات مختلفة من  4شكل 

 24اذ تبااين النتااائج عنااد عماار  يااوم 42و 24بعماار قاايم الكلوتاثااايون بيروكسااديز 5يالحااظ ماان الشااكل رقاام 
% ماع 2O2H 0.5)اضاافة  T2علاى المعاامالت  P≥0.01عناد مساتوى احتمالياة  T3يوم تحسن معنوي 
% مااع ماااء الشاارب( التااي حققاات .2O2H 50كغاام علااف + /غاامS.M.S 15) اضااافة T4ماااء الشاارب(, 

 S.M.S 450 اضااافةلااف معنويااا مااع المعاملااة الخامسااة )بالتتااابع, لكنهااا لاام تخت 35.6و  25.6 ,28.6
م تالحاظ وجاود فروقاات .كاذلك لا 26.8% مع ماء الشارب( التاي ساجلت H2O2 0.5علف +  ملغم/كغم
يااوم   42امااا عنااد عماار  .P≤0.01المعاملااة الخامسااة والمعاملااة الثالثااة عنااد مسااتوى احتماليااة معنويااة بااين 

فااااي قاااايم  P≤0.01سااااجلت المعاملااااة الثالثااااة والمعاملااااة الخامسااااة  تحساااان معنااااوي عنااااد مسااااتوى احتماليااااة 
بالتتاابع,  30.7و 37.8, 34.9, 33.5والثانية اذ بلغات يروكسديز على المعامالت الرابعة الكلوتاثايون ب

فاي قايم المعاملاة  معناوي  تحسن كذلك يالحظ .ة بين المعاملة الثالثة والخامسةبينما لم توجد فروقات معنوي
ان  بالتتاابع. 37.8و 30.7اذ اعطات P≤0.01الرابعة على حساب المعاملة الثانية عند مستوى احتمالية 

الثانيااة قااد يعااود الااى ان النظااام المضاااد االرتفااا  الحاصاال فااي قاايم الكلوتاثااايون بيروكسااديز فااي المعاملااة 
الموجاااود بالجسااام عمااال علاااى تخلااايص الجسااام مااان االثاااار الضاااارة لبيروكسااايد الهيااادروجين لكااان  لألكسااادة

زيااااادة  حصااااول فاااارط باألكساااادة وهااااذ يااااودي الااااىبيروكساااايد الهياااادروجين عماااال علااااى  بإضااااافةاالسااااتمرارية 

37.4
d

34.9
d

63
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65.7
a

45.9
bc

54.3
b

44.1
c

45.8
c

47.6
bc

52.5
b

MDA 24 DAY MDA 42 DAY

T1 T2 T3 T4 T5

مستوى المعنوية
0.01

المتوسط العام
47.6
SEM

± 1.66

مستوى المعنوية
0.01

المتوسط العام
50.6
SEM

± 2.36

(T1 = ) (الساالبة)بادون اضاافات قياساية عليقة,(T2)(السايطرة الموجباة=) قياسايةعليقاة +H2O2 ماع قياسايةعليقاة ( = T3), ماع مااء الشارب %0.50
H2O2+ علاف كغام /S.M.sغم10اضافة  H2O2+ علاف كغام /S.M.sغام15ماع اضاافة قياسايةعليقاة ( = T4), ماع مااء الشارب %0.50 %0.50

H2O2+ علفكغم /Vit.Eملغم 450مع اضافةقياسيةعليقة = ( T5), مع ماء الشرب  مع ماء الشرب %0.50
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حالاااة تاااوازن ماااع العوامااال  إقاماااةالذاتياااة او الجسااامية وعناااد عااادم تمكنهاااا مااان  لألكسااادةاالنزيماااات المضاااادة 
اذ ان اساسه او جوهره اختالل التوازن بين انتااج الجاذور الحارة وقادرة اإلجهاد التأكسدي  المؤكسدة يحصل

وم ازالاة السام سلسالة تفااعالت االكسادة او لإليقاافالالزماة  لألكسادةالجسم على انتاج االنزيمات المضاادة 
 (.3) الناتجة عنها

 

 (GHS-PXفي قيم الكلوتاثايون بيروكسديز) E وفيتامين  S.M.sتأثير مستويات مختلفة من  5شكل 

مان مساتخلص  المتكررة( اذ اظهرت  النتائج التي حصلوا عليها ان الجرعات 32مع ) نتائج هذه الدراسة تتفق
SMs  علاى مساتوى احتمالياة  لألكسادةعملت على زيادة معنوية فاي نشااط االنزيماات المضاادةP<0.05  بماا

 200( الااذي اشااار الااى ان االضااافة 43) الكاااتليز. كااذلك نتااائج هااذه الدراسااة تتفااق مااع الباحااث فااي ذلااك اناازيم
 17)هاذه النتاائج ماع  ادت الاى انخفااض معناوي فاي الماالون داي الديهاياد. بينماا اختلفات S.Mكغم من /ملغم
مقارنااة  SMs( الااذي اشااار الااى وجااود انخفاااض فااي مسااتوى الكلوتاثااايون بيروكساايديز فااي مجموعااه زياات 35و

احااااد األسااااباب الرئيسااااية لزيااااادة مسااااتويات  .P<0.05الشاااامأ علااااى مسااااتوى احتماليااااة  زهاااارةبمجموعااااة زياااات 
malondialdehyde (MDA ) في المعاملة الثانية التي تغذت على عليقة دون مضادات األكسدة, هو وجود

األحمااض الدهنياة غيار المشاابعة فاي النظاام الغااذائي السابب الرئيساي فااي هاذا الصادد هااو زياادة الجاذور الحاارة 
 الذي يمكان أن يزياد مان بيروكسايد الادهون مان النظاام الغاذائي والضارر الالحاق 2O2Hالمتكونة بفعل اضافة 

ملااة الثانيااة تتفااق هااذه فااي المعا  MDAفيمااا يخااص ارتفااا  االنزيمااات المضااادة لألكساادة  وارتفااا   فااي الجساام.
طفيلي مسؤول عن االصابة بداء  وهو Eimeria tenella( في دراسة هدفت للتحقق في تأثير 36)النتائج مع

االكريات على المعايير المتعلقاة باإلجهااد التأكسادي فاي الادجاج الالحام اشاار الاى وجاود ارتفاا  فاي قايم انازيم 
 Ecological Oxidative افتارض أن هاذا االرتفاا  التعويضاي فاي الكااتليز يرجاع إلاى MDAالكااتليز وال 
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30.7
c26.8
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0.01

المتوسط العام
28.1
SEM

مستوى المعنوية
0.01

المتوسط العام
32.2
SEM

(T1 = ) (السيالبة)بيوون ااياتات قياسيية عليقة,(T2)(السييطر  الموجبية=) قياسييةعليقية +H2O2 مي  قياسييةعليقية ( = T3), مي  مياا البير  %0.50

H2O2+ علف كغم /S.M.sغم10اااتة  H2O2+ علف كغم /S.M.sغم15م  اااتة قياسيةعليقة ( = T4), م  ماا البر  %0.50 م  ماا %0.50

H2O2+ علفكغم /Vit.Eملغم 450م  اااتةقياسيةعليقة = ( T5), البر   م  ماا البر  %0.50
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Balance (EOB)  بيئة الداخلية لألفراخ بعد اإلجهاد التأكسدي التي ربما وقعت ضعف توازن األكسدة في ال
 بعد اإلصابة التجريبية للطيور. 

فاي الحااد  Eوفيتااامين  SMsدور  الاىCAT و MDA ,GSH-PX يمكان تفساير الفروقااات المعنوياة فااي قايم
باار ماان حصااول عمليااات االكساادة فضااال عاان دورهااا فااي تقلياال االثااار الساالبية لعمليااات االكساادة فااي الجساام تعت

ا  ل من اثارها لذلك كانت الحاجة الى خط الدفيصول عمليات االكسدة والتقلحالخط الدفاعي االول في تقليل 
كيزهااا يزهاا فااي معاامالت االضاافة بينماا ارتفاع تر الثااني قليلاة والتاي هاي االنزيماات الجساامية لاذلك لام يرتفاع ترك

 الاااى وجاااود الفالفونويااادات واثارهاااا كمضااااد اكسااادة SMsفاااي المعاملاااة الثانياااة. اعااازى البااااحثين الااادور الوقاااائي 
ي فالها القدرة الوقائية  على حماية الكبد اضافه الى عملها كمضاد اكسدة تكون ذات فائدة  SMsويستنتج ان 

الااذي يعماال علااى ازالااة النااواتج الثانويااة  GHS-PXسااموم ,كمااا يالحااظ تحساان فااي قاايم حالااة تعاارض الكبااد لل
 ان زياادة الكلوتاثاايون يعمال علاى تحساين حالاة الكباد لهرمونات وبعا  الماواد الكيمياوياةمجموعه من ا ألي 
ملغاام/ كغاام  E 300( الحااظ ان اضااافة  فيتااامين 24هااذه النتااائج تتفااق مااع ) Eفيمااا يخااص فيتااامين (. 32)

( اشاار 36) في مستوي المالون داي الدهايد. كما تتفاق ماع الباحاث (P≤0.01)علف سجل انخفاض معنوي 
عناد  MDAملغم/كغام علاف عمال علاى انخفااض معناوي فاي قايم ال   200بمقدار  Eالى ان اضافة فيتامين 

عملااات علااى زياااادة فااي قااايم الكلوتاثاااايون  Eياااوم كااذلك اشاااار الباحاااث نفسااه الاااى االضااافة لفيتاااامين  42عماار 
يعااد مضاااد أكساادة  Eالااى ان فيتااامين   MDA(.وقااد يعااود ساابب االنخفاااض فااي قاايم GHS-Pxبيروكساايديز )

يعماال علااى تثباايط أكساادة األحماااض الدهنيااة غياار المشاابعة الطويلااة السلساالة المكونااة لغشاااء الخليااة وان  فعااال
الدهاياااد ويعمااال علاااى كااابح نشااااط الجاااذور الحااارة الناتجاااة عااان  زيادتاااه تعمااال علاااى تغييااار مساااتوى الماااالون داي

 االكسدة.
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