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  2006، ) 2(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  على بعض المواصفات الكیمیائیة لبالزما الدم لفروج اللحمB1وكسین تاالفال تأثیر

  

  سفیان محمود فرحانو احمد عبد الرحمن المشهداني،ظافر ثابت محمد

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

علــى بعــض المواصــفات الكیمیائیــة لبالزمــا الــدم لفــروج اللحــم اســتخدم فــي B1توكســین االفالتــأثیرلمعرفــة 

یومـا علــى 42غـذیت الطیـور غایـة .یـوم 21وبعمـر ) فـاوبرو ( فـروج اللحـم ذكـورأفـراخمـن 210هـذه التجربـة 

2.5و )T4(1.5و ) T3(0.75و ) T2(0.375و ) T1(بنسب صفر كغم /ة بافالتوكسین ملغمـعالئق ملوث

)T5. (كتیك دي الإنزیم الفوسفانیز القاعدي وٕانزیم التركیزاوضحت النتائج ان االفالتوكسین سبب انخفاضا في

وریـــك وزیـــادة فـــي تركیـــز إنـــزیم الفوســـفاتیز الحامضـــي وٕانـــزیم الكلوتامـــك بایروفـــك تـــرانس یهایـــدروجینیز وحـــامض ال

كمـا لـوحظ مـن النتـائج إن سـحب العلـف ،یـز فـي بالزمـا الـدمنامینیز وٕانـزیم الكلوتمامـك اوكزالـو اسـتیت تـرانس امی

  .وٕابداله بعلف جدید ذو تأثیر معنوي في تحسین الصفات المدروسة 

  

Effects of Aflatoxin  B1 on some chemical characteristics of blood 
plasma in broilers

Th. Th. Mohamad , A. A. Al-Mashadany and S. M. Farhan
University of  Al-Anbar / Collage of Agriculture

Abstract
The objectives of this study was to study the effect of Aflatoxin B1 on the some

chemical characteristics of blood plasma. In broiler atotal of 210 male 21 days old 
chicks of broiler breeder (Fawbro) were used in this experiment fed for 42 day on 
diets contaminated with aflatoxine B1 at level of 0 (T1-control), 0.357 (T2), 0.75
(T3), 1.5 (T4) and 2.5 (T5) mg aflatoxine/kg feed.

The results showed that aflatoxine caused adecrease in concentration of 
Alkaline phosphates enzyme, lactate dehydrognase enzyme and uric acid, and an 
increase in concentration of acid phosphates enzyme, Alanine Amino transaminase 
enzyme and Aspartate Amino transaminase enzyme in blood plasma. withdrawn the 
contaminated feed has a significant effect on improving all traits under study.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



183

  المقدمة

اإلنتاجیةمباشر على العملیة تأثیرولها للطیور الداجنةاإلنتاجیةمن الكلفة أكثرأو% 75تشكل التغذیة 

تحقیــق هــذا الهــدف فــان وذات نوعیــة جیــدة وألجــل االهتمــام بتقــدیم عالئــق متزنــة بالعناصــر الغذائیــة یتطلــب لــذا , 

سـیما بـالتلوث الفطـري لإلصـابةام لتحـول دون تعرضـها وموادهـا الخـاألعـالفیتطلب العنایة بظروف خزن األمر

  .)1(صحیة واقتصادیة كبیرة إضرارالملوثة ینتج عنها األعالفوان

هــــي مجموعــــة مــــن المركبــــات االیضــــیة الثانویــــة التــــي تفرزهــــا بعــــض (Mycotoxin)الســــموم الفطریــــة 

وأخطرهــاأهمهــا  إنإالالفطریــات أنــواعهنــاك العدیــد مــن الســموم الفطریــة التــي تفرزهــا العشــرات مــن،الفطریــات 

 Aspergillusوكـذلك الفطـر Aspergillus flevusعلـى صـحة الطیـور هـو االفالتوكسـین الـذي یفـرزه الفطـر 

Parasiticus ولهذا یطلق على حالة التسمم الفطريAflatoxicosis)2(.  

كغــم علــف ولمــدة /م افالتوكســین ملغــ2.5اللحــم علــى علیقــة ملوثــة أفــراختغذیــة إن) Huff)3لقــد ذكــر 

وكــذلك ) ألحامضــيالفوســفاتیز القاعــدي والفوســفاتیز ( الكبــد إنزیمــاتفــي تركیــز قــد ســببت اخــتالالً أســابیعثــالث 

(ALT)زنیــیمالكلوتامیــك بایروفــك تــرانس ا( البالزمــا إنزیمــات Alanine Amino Tranaminaseوانــزیم

Aspartate Amino (AST)اسـتیت تـرانس امینیـزالكلوتامیـك اوكزالو  Tranaminase   الالكتیـت دي وٕانـزیم

اللحــم بعلیقــة أفــراختجهیــز إن) 4(وزمالئــه Griorذكــر .Lactate Dehyrognase (LDH)هایــدروجینیز 

الفوسـفاتیز إنـزیمیـوم سـببت انخفاضـا معنویـا فـي تركیـز 21كغم علـف ولمـدة / ملغم افالتوكسین 25تحتوي على 

  . الفوسفاتیز الحامضي إنزیموزیادة في تركیز LDHوٕانزیمASTوٕانزیمALTیموٕانز القاعدي 

ملغــــــم 3.5اللحــــــم المغـــــذاة علـــــى علــــــف یحتـــــوي أفـــــراخإن) 6، 5(وزمالئــــــه Ab-Noragأشـــــاركمـــــا 

الفوسفاتیز القاعـدي إنزیمانخفاض معنوي في تركیز حدوثإلىأدىیوما 28-1كغم علف لمدة / افالتوكسین 

وعــدم األعــالفاســتخدام المــواد العلفیــة الملوثــة بالفطریــات ومنتجاتهــا الســامة فــي تحضــیر إن. الیوریــكوحــامض

هذا الجانب فضال عن الخسائر االقتصادیة التي تسببها فـي تربیـة الـدواجن لـذا فـان هـذا البحـث إلىانتباه المربین 

على بعض المواصـفات الكیمیائیـة فالتوكسینات الملوثة بمستویات مختلفة من االاألعالفتأثیرمعرفة إلىیهدف 

  .سحب العلف الملوث على مثل هذه الصفات تأثیرلبالزما الدم لفروج اللحم ولمعرفة 

  

  المواد وطرق البحث

ع علــى اطبــاق البطاطــا والدكســتروز ر وز , مــن مســحوق الســمك المحلــي Aspergillus flevusتــم عــزل 

على الرز حسـب طریقـة الموصـوفة هالحصول على الفطر تمت تنمیتم وبعد1º±25درجة حرارة فيوحضنت 

في B1وقد تم الكشف عن االفالتوكسین ) 8(وآخرونWestوالمحورة من قبل ) 7(وآخرونShotwllمن قبل 

 Thin(بواســـــــطة تقنیـــــــة الكروموتوغرافیـــــــا الرقیقــــــةAspergillus flevusمســــــتخلص مـــــــزارع الفطـــــــر 

coromatography Layer( استخدمت صفائح من السلیكاجل بوجود السـم القیاسـي االفالتوكسـین اذB1 الـذي

) حجــم / حجــم 3: 97( میثــانول : وروفــورملواســتخدام نظــام الفصــل كSigmaتــم الحصــول علیــه مــن شــركة 

وفحصـــت الصـــفائح تحـــت االشـــعة فـــوق البنفســـجیة ثـــم اتبعـــت طریقـــة ) . 9(حســـین أوضـــحهاحســـب طریقـــة التـــي 

Romer)10 (لمتضمنة رش الصفیحة الحاویة على بقع بخلیط من حـامض الكبریتیـك والمیثـانول ا)80: 20 %

فـوق األشعةم لمدة خمسة دقائق ثم فحصت تحت 120ثم وضعت الصفیحة في فرن على حرارة ) حجم /حجم 

مســتوى إمــا. وهــذا دلیـل علــى وجـود المــادة نفسـهااألصــفرإلـىاألزرقمــن التـألقة تغیـر لــون ظــالبنفسـجیة لمالح
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والمحورة من قبل ) Nesbitt)11و Nabneyلطریقة اً سموم  االفالتوكسین في مسحوق الرز فقد تم تقدیرها وفق

Wiseman12(وآخرون. (  

تــم تلویــث العلــف بــالرز المطحــون المحتــوي علــى الســم وتــم اخــذ نمــوذج مــن العلــف قبــل التلویــث وبعــده 

  .في تحلیل النماذج ) Taylar)13وHowellمن خالل استخدام طریقة لالفالتوكسین األصلیةلتقدیر النسب 

یومـا واسـتمرت حتـى عمـر 21ذكـور فـروج اللحـم بعمـر أفـراخمـن 150تجربة حقلیة استخدم فیهـا أجریت

ومعاملـة المقارنـة B1باالفالتوكسـینةللتغذیـمعـامالت أربـعخمسة معـامالت شـملت إلىیوما وزعت عشوائیا 42

  :األتيحو وعلى الن

  المقارنة احتوت على علف نمو غیر ملوث وخالي من االفالتوكسین / األولىالمعاملة 

  كغم علف/ ملغم 0.375بتركیز B1علف نمو ملوث باالفالتوكسین / المعاملة الثانیة 

  كغم علف/ ملغم 0.75بتركیزB1علف نمو ملوث باالفالتوكسین / المعاملة الثالثة 

  كغم علف/ ملغم 1.5بتركیز B1علف نمو ملوث باالفالتوكسین / المعاملة الرابعة

  كغم علف/ ملغم 2.5بتركیز B1علف نمو ملوث باالفالتوكسین / المعاملة الخامسة 

  

  المكونات العلفیة لعالئق التجربة) 1(جدول 

  المواد العلفیة

  مرحلة تلویث العلف  مرحلة قبل التلویث
مرحلة سحب 

  الملوثالعلف 

  ة البادىءعلیق

  أسبوع) 0-3( 

العلیقة النهائیة   أسبوع) 6- 4(علیقة النمو 

  العالئق الملوثة  علیقة المقارنة  أسبوع) 8–7(

  69.8  63.65  63.65  55.9  ذرة صفراء

  15.5  22.30  22.30  27.5  كسبة فول الصویا

  -  -  -  -  مسحوق السمك

  10  10  10  12  مركز البروتین

  3.7  3  3  3.5  الزیت النباتي

  0.2  0.2  0.2  0.2  فوسفات الكالسیوم الثنائیة

  0.5  0.5  0.5  0.5  حجر الكلس 

  0.3  0.3  0.3  0.3  ملح الطعام

  -  0.05  0.05  0.1  میثایونین

    التحلیل الكیمیائي

  3255  3165  3165  3169  كغم/ الطاقة المتمثلة كیلو سعرة 

  18.05  20.1  20.1  23.07  %البروتین الخام 

  0.94  0.94  0.94  1.1  %الكالسیوم

  0.5  0.5  0.5  0.5  %الفسفور المتیسر

  0.94  1.10  1.10  1.33  %الیسین

  0.34  0.39  0.39  0.45  %میثیونین 

  1.70  0.96  0.96  0.92  سیستین+میثیونین
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طیـور لكـل معاملـة فـي نهایـة 6م اخذ عینات ت, 8-4من ولألسابیعأسبوعفي نهایة كل األفراخوزنت 

سحب الـدم مـن تمانتهاء فترة تقدیم العلف الملوث باالفالتوكسین و بعد الثامن أي األسبوعالسادس ونهایة عاألسبو 

ثــم وضــع فــي جهــاز الطــرد ) K-EDTA(حاویــة علــى مــادة مانعــة للتخثــر أنابیــبوضــع فــي , ألجنــاحيالوریــد 

أجــراءالنمـاذج فـي مجمـدة لحـین ت ظـدقیقـة لفصـل البالزمـا وحف15دقیقـة لمـدة / دورة 300المركـزي علـى سـرعة 

إنزیماتكیز ر وت) ألحامضيالفوسفاتیز القاعدي و ( الكبد إنزیماتالفحوصات المختبریة التي تضمن قیاس تركیز 

  .في بالزما الدم الیوریكوتركیز حامض ) LDH , AST , ALT(البالزما 

إنــزیمفــي قیــاس فعالیــة ) 15(وزمــالءه Varleyوالمحــورة مــن قبــل ) King)14و Kindاتبعــت طریقــة 

تركیـــز حـــامض و GOTو GPTو LDHإنزیمـــاتولقیـــاس فعالیـــة ألحامضـــيالفوســـفاتیز القاعـــدي والفوســـفاتیز 

  .)Wotton)16طریقة وفقفي بالزما الدمالیوریك

الجــاهز اإلحصــائيللنتــائج باســتخدام خطــوات النمــوذج الخطــي العــام للبرنــامج اإلحصــائياجــري التحلیــل 

المعـــامالت للصـــفات المدروســـة باســـتخدام التصـــمیم العشـــوائي الكامـــل والختبـــار معنویـــة تـــأثیرتـــم تحدیـــد إذ) 17(

  .0.05متعدد المستویات على مستوى احتمال اقل من ) 18(الفروق بین المتوسطات استخدم اختبار دنكن 

  

  النتائج والمناقشة

  في بالزما الدموریكالیالكبد وحامض إنزیماتاالفالتوكسینات على تركیز تأثیر

-4ر ـفـي بالزمـا الـدم للطیـور عنـد عمـالیوریـكالكبد وحـامض إنزیماتمعدالت تركیز ) 2(یبین الجدول 

الفوســفاتیز القاعــدي مــع كــل زیــادة بنســبة إنــزیمفــي تركیــز ) أ>0.05(حیــث لــوحظ انخفــاض معنــوي . أســبوع6

الفوســفاتیز إنــزیمفــي حــین حصــلت زیــادة معنویــة فــي تركیــز ، االفالتوكســین فــي العلــف مقارنــة بمعاملــة المقارنــة 

وقــد یعــود هــذا الخــتالف فــي تركیــز , فــي دم الطیــور المعاملــة باالفالتوكســین مقارنــة بمعاملــة المقارنــة لحامضــيا

هالكبـــد نفســـتـــأثرإلـــىالكبـــد فـــي بالزمـــا الـــدم للطیـــور المعاملـــة باالفالتوكســـین مقارنـــة بمعاملـــة المقارنـــة إنزیمـــات

الفطریـــة لكونـــه مركـــز لمعالجـــة حساســـیة للســـموم وأكثرهـــاتـــأثرااألحشـــاءأســـرعیعتبـــر الكبـــد إذ, الفالتوكســـینات با

ذلك فهو یشكل موضع التمثیل النشط لالفالتوكسینات إلىإضافةاألمعاءالسموم والمركبات الغربیة الممتصة من 

فـي ) أ>0.05(ا ـا معنویـضـكمـا لـوحظ انخفا) . 19(المؤكسـدة والمهدرجـة أشـكالهإلـىالذي یتغیـر فیـه كیمیاویـا 

وقــد , فــي بالزمــا الــدم عنــد زیــادة مســتوى االفالتوكســین فــي العلیقــة مقارنــة بعلیقــة المقارنــة الیوریــكتركیــز حــامض 

تثبیط ایض البروتین وانخفاض تركیـز البـروتین الكلـي بالـدم نتیجـة لعملیـات الهـدم واسـتخدامه فـي إلىیعود السبب 

فــي العلیقــة B1الــذي ســببه وجــود االفالتوكســین اإلجهــادتكــوین الســكر مــن مصــادرة الغیــر الكاربوهیدراتیــة نتیجــة 

  ) .5 ،6(Abo-noragو ) 3(Huffإلیهوقد جاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصل . )20،21(

بعــد ســحب العلــف الملــوث الیوریــكالكبــد وحــامض إنزیمــاتیوضــح الجــدول نفســه نتــائج معــدالت تركیــز 

الفوســفاتیز إنزیمــاتالســابع والثــامن حیــث لــوحظ تحســن معنــوي فــي معــدالت تركیــز األســبوعینباالفالتوكســین فــي 

ا الــدم وقــد كانــت الفروقــات غیــر معنویــة بــین فــي بالزمــالیوریــكالفوســفاتیز القاعــدي وكــذلك حــامض وألحامضــي

  .األخرىمعاملة المقارنة والمعامالت 

  تأثیر االفالتوكسینات على تركیز إنزیمات البالزما في دم الطیور

) 3(موضحة في جدول أسابیع6-4من عمر رالطیو بالزما الدم في إنزیماتزتركینتائج معدالت إن

االفالتوكســین فــي العلیقــة كلمــا زادت نســبةALTوٕانــزیمASTإنــزیمتركیــز حیــث لــوحظ وجــود زیــادة معنویــة فــي

وجـد هنـاك انخفاضـا معنویـا لكن) .Giorotr)4إلیهمع معاملة المقارنة وهذه النتائج تتفق مع ما توصل ةمقارن
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LDHإنـزیمفي بالزما دم الطیور المعاملـة باالفالتوكسـین مقارنـة بتركیـزLDHفي معدل تركیز ) أ>0.05(

تركیـزوقـد یرجـع السـبب فـي تـدهور.)3،4،22(رنة وهذه النتیجة تتفق مـع العدیـد مـن البـاحثین المعاملة المق

إنزیمــاتحصــول انخفــاض معنــوي فــي فعالیــة إلــىفــي بالزمــا دم الطیــور المعاملــة باالفالتوكســین اإلنزیمــاتهــذه 

انخفــاض إلــىاالملیــز والتربسـین والالیبیــز والتــي بـدورها تــؤدي البنكریـاس الهاضــمة للنشــاء والبـروتین والــدهن وهــي 

  .)4،23(والكولسترول األلبومینللبالزما و مستوى في تركیز الكلوكوز والبروتین الكلي 

تالشــي االختالفــات فــيمعنویــا تــأثیراأســبوع8-7لســحب العلــف الملــوث باالفالتوكســین عنــد عمــر إن

إنأیضــاكمــا یالحــظ . األخــرىلــدم الطیــور بــین معاملــة المقارنــة والمعــامالت LDHإنــزیمالمعنویــة فــي تركیــز 

في بالزما دم ALTو ASTإنزیمص تركیز خفمعنوي انعكس على أثرله سحب العلف الملوث باالفالتوكسین

حب لســـإن، وعلیــه نســـتنتج األخـــرىالطیــور حیـــث تالشــت الفروقـــات المعنویـــة بــین معاملـــة المقارنــة والمعـــامالت 

الطیــور بســبب فــي المحافظــة علــى تراكیــز إنزیمــات بالزمــا دم ایجابیــاً تــأثیراً لــه بعلــف جدیــد وٕابدالــهلــوثالعلــف الم

  ) .3جدول ( السموم الفطریة تأثیرالتخلص من 

  

الكیمائیة لمصل الدم لفروج *على المواصفاتB1فالتوكسین تأثیر التغذیة مستویات مختلفة من اال) 2(جدول 

  )أسابیع8و6(بعمر اللحم 

لة
ام

مع
ال

  

نسبة 

االفالتوكسین     

كغم / أفالملغم 

  علف

  المواصفات الكیمیائیة للدم

  أسابیع)8-7(مرحلة سحب العلف الملوث   أسابیع)6-4(مرحلة تلویث العلف 

إنزیم 

الفوسفاتیز 

القاعدي

/ كنك (

  )ارمسترونك

إنزیم 

الفوسفاتیز 

ألحامضي

/ كنك (

  )رمسترونكا

حامض 

  الیوریك

100/ ملغم 

  ملم

إنزیم 

الفوسفاتیز 

القاعدي

/ كنك (

  )ارمسترونك

إنزیم 

الفوسفاتیز 

ألحامضي

/ كنك (

  )ارمسترونك

حامض 

  الیوریك

100/ ملغم 

  ملم

  المقارنة  1
  **أ6.71

±0.67  

  أ6.41

±0.46  

  أ3.56

±0.22  

  أ6.20

±0.71  

  أ7.01

±0.80  

  أ3.72

±0.46  

2  0.375  
  أ6.50

±0.62  

  ب7.12

±0.87  

  أ3.4

±0.21  

  أ6.23

±0.74  

  أ7.19

±0.71  

  أ3.64

±0.50  

3  0.75  
  أ6.56

±0.66  

  ب7.22

±0.37  

  أ3.6

±0.18  

  أ6.27

±0.76  

  أ7.20

±0.90  

  أ3.65

±0.60  

4  1.5  
  ب5.29

±0.63  

  ج8.22

±0.6  

  ب4.2

±0.24  

  أ6.36

±0.70  

  أ7.10

±0.81  

  أ3.6

±0.56  

5  2.5  
  ج4.46

±0.0  

  ج8.32

±0.71  

  ج4.9

±0.13  

  أ6.38

±0.80  

  أ7.35

±0.92  

  أ3.8

±0.53  

  .طیور في المعاملة الواحدة 6ئج تمثل معدل قراءة االنت* 

ــائج المتبوعــة بحــروف **  ــامود الوامتشــابهةالنت ــي الع ــار دنكــن ال) أ>0.05( د ال تختلــف معنویــا عنــد مســتوى احتمــال حــف متعــدد حســب اختب

  .المستویات بین المعامالت 

  البالزما*إنزیماتعلى B1تأثیر التغذیة على مستویات مختلفة من الفالتوكسین ) 3(جدول 

)LDH , ALT , AST ( فروج اللحم لدم)أسابیع8و6(  

عا
لم

ا

لة
م

  

  إنزیمات البالزمانسبة 
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االفالتوكسین     

كغم / أفالملغم 

  علف

  أسابیع)6-4(مرحلة تلویث العلف 
)8-7(مرحلة سحب العلف الملوث 

  أسابیع

GOT  GPT  LDH  GOT  GPT  LDH  

  المقارنة  1
  **أ400.8

±96.8  

  أ176.3

±28.62  

  أ725.8

±52.22  

  أ305.7

±36.3  

  أ226.2

±25.2  

  أ826.7

±42.0  

2  0.375  
  أب410.6

±74.6  

  أ175.0

±36.14  

  أ715.6

±50.19  

  أ308.8

±38.6  

  أ230.4

±26.4  

  أ820.2

±46.3  

3  0.75  
  ب450.2

±90.2  

  أ168.3

±54.60  

  ب609.3

±48.2  

  أ310.6

±28.19  

  أ230.6

±34.2  

  أ803.1

±63.2  

4  1.5  
  ج542.6

±85.17  

  ب270.3

±82.12  

  ب605.8

±42.2  

  أ306.8

±34.17  

  أ245.0

±40.3  

  أ798.2

±64.0  

5  2.5  
  ج560.8

±68.38  

  ج368.2

±78.6  

  ب631.6

±52.6  

  أ346.0

±48.2  

  أ234.6

±36.15  

  أ786.5

±36.8  

  .طیور في المعاملة الواحدة 6ئج تمثل معدل قراءة االنت* 

ــائج المتبوعــة بحــروف **  ــامود الوامتشــابهةالنت ــي الع ــار دنكــن المتعــدد ) أ>0.05( د ال تختلــف معنویــا عنــد مســتوى احتمــال حــف حســب اختب

  .بین المعامالت المستویات 
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