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 إلى العميقة في بعض الصفات الفسمجية لفروج المحمChitosan تأثير إضافة مستويات مختمفة من الكايتوسان
1

احمد عبد عمو واحمد طايس طه وعمار صالح الدين عبد الواحد رجب

 جامعة تكريت-  كمية الزراعة- قسم الثروة الحيوانية

الخالصـــة

 إلى العمف في بعض الصفاتChitosan أجريت ىذه الدراسة لبيان تأثير إضافة الكايتوسان

:الكممات المفتاحية

) بعمرRoss843( ) فرخ فروج لحم غير مجنس من ىجين روز054( الفسمجية لفروج المحم واستعمل فييا

،  فروج لحم، كايتوسان

،4.0 ،4.5 المعاممة األولى عميقة سيطرة خالية من اإلضافة والمعامالت من الثانية إلى السادسة تم إضافة

: لممراسمة

.  طي اًر55يوم واحد وزعت عشوائياً إلى ست معامالت بواقع ثالثة مكررات لممعاممة الواحدة في كل مكرر
)p<0.05(  أظيرت النتائج ارتفاع معنوي.ً يوما85 كغم عمف عمى التوالي لغاية عمر/غم1 و4.3 ،4.0

،4.0  ومعامالت إضافة الكايتوسان بمستوى،لكل معامالت إضافة الكايتوسان في أعداد خاليا الدم البيض

 مقارنة بمعاممةT5  وتركيز األلبومين لممعاممة،كغم عمف في النسبة المئوية لمخاليا الممفاوية/ غم1 و4.3

.الصفات الفسمجية
عمار صالح الدين عبدالواحد
:البريد االلكتروني
Amarslssh@gmail.com

.T5وT3 مقارنة بالمعاممتينT6 ) في تركيز الكموبيولين لممعاممةp<0.05(  وارتفاع معنوي.T1 السيطرة

 والمعاممة،) في تركيز الكمسريدات الثالثية لكل معامالت إضافة الكايتوسانp<0.05( وانخفاض معنوي

 وعدم وجود فروق معنوية في أعداد خاليا الدم الحمر.  في تركيز الكولسترول مقارنة بمعاممة السيطرةT4

، AST والييموغموبين وحجم خاليا الدم المرصوصة وتركيز الكموكوز وحامض اليوريك وأنزيمات الدم

.  والبروتين الكميALT

The Effect of Adding Different Levels of Chitosan to The Diet In The Some Physiological
Characters on Broiler Chickens
Ahmed AbedAllaw; Ahmed Taise Taha and Ammar Salah aldeen Abdulwahid Rigab
Dept. of Animal Resources.–Collage of Agriculture –Tikrit University

ABSTRACT
Key words :
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Correspondence:
Ammar S-A.A. Rigab
E-mail:
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This study was carried out to invest tigate the effect of adding chitosan to
dietary in the some characters physiological on broiler chickens . (450) birds
which are non sexed of (Ross308) day old broiler chickens have been
distributed randomly into six treatments. Three replicates for every single
treatment (every replicates consists of 25 birds). The first treatment was
control on that is free of any addition while the treatments from the second to
the sixth include addition of dietary (0.2,0.4,0.6,0.8,1) g/kg respectively from
(1-35) days. The results showed significant increase (P<0·05) for all the
treatments of adding chitosan in the number of white blood cells (WBC) and
the treatments of adding chitosan (0.6,0.8 and 1) g/kg dietary in the percentage
of lymphocyte cells and the concentration of albumen for T5 compared with
the control treatment. significant increase (P<0·05) in the concentration of
globulin for T6 compared with T3 and T5 and significant decrease (P<0·05) in
the concentration of triglyceride for all addition chitosan to treatments and T4
in cholesterol concentration compared with control treatment . There were no
significant differences in the number of red blood cells (RBC) , hemoglobin
(Hb) , Packed Cells Volume (PCV)% , glucose concentration , uric acid and
blood enzymes AST , ALT and Total protein.

 البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثالث1
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المقدمـــة :

الكايتوسان  Chitosanىو معقد كربوىيدراتي يتباين في محتواه من مجاميع االستيل  ،يحضر أنزيمياً أو بمعاممة قاعدية

تسبب إزالة مجاميع االسيتيل كميا أو جزئيا من الكايتين ثاني اكبر مركب عضوي منتشر في الطبيعة بعد السميموز  ،عزل من
قشرة المفصميات ( Shahidi ;1441 ،Knorrوآخرون Lee ; 5440 ،Kurita ;1444 ،وآخرون ، )5443 ،وألياف غذائية من
أصل حيواني ( Maezakiوآخرون )1448 ،يتركب الكـايتوسان كـيميــائياً مــن ارتــباط وح ــدات مـتشابـيــة م ــنN-acetyl-D-
 glucosamineمع بعضيا بأواصر كاليكوسيدية من نوع ) β-(1→4تتفرع منيا سالسل فرعية من نوع amino-2-deoxy-

 ، β-(1→4)-5- D- glucoseيكون االختالف بين الكايتين والكايتوسان في وجود مجموعة أمين وتحديداً في موقع ذرة
الكربون الثانية  C-2لمكايتوسان بدالً من مجموعة  N-acetylفي الكايتين فيما يحتوي السميموز عمى مجموعة ىيدروكسيل في ذرة

الكرب ـون الثانية  C-2من السكـ ـر المتع ـدد (1435 ،Knorrو Shahidi ; 1430وآخرون )1444 ،كما موضح بالشكل( .)1يمتمك
الكايتوسان ثالثة مجاميع وظيفية فعالة وىي مجموعة األمين ومجموعتي الكاربوكسيل األولية والثانوية في مواقع ذرات الكاربون
 C-6 ، C-3 ، C-2عمى التوالي ( Shahidiوآخرون ، )5448 ،Xia ;1444 ،وليذه المجاميع فوائد عديدة في ربط الماء
والدىن ( Fukadaوآخرون  Gallaher ; 1441 ،وآخرون ، )5444 ،الفعالية المضادة لألكسدة ( Kamilوآخرون،)5445 ،
والفعل المضاد لإلحياء المجيـ ـرية ( ChungوآخرونVishu Kumer ;5448 ،وآخرون )5445 ،
من خالل القدرة عمى زيادة كمية البكتريا المفيدة  Lactobacilliفي المنطقة المعوية  ،والتي ليا القدرة عمى تحفيز المناعة
( Jabbalوآخرون Schley ;1443 ،و Guo ; 5445 ،Fieldوآخرون . )5448 ،يمتمك الكايتوسان شحنة موجبة في المحاليل
الحامضية الحتوائو عمى مجموعة أمين حرة  ،توفر لو قابمية عالية لالرتباط الكيميائي مع الشحنة السالبة في الدىون والزيوت
والكولسترول وااليونات المعدنية السالبة والبروتينات وغيرىا من الجزيئات الكبيرة ( Liوآخرون Knaul ;1445 ،وآخرون1444 ،
;  )5440 ، Sukويعمل عمى تحسين األداء اإلنت اجي لفروج المحم عن طريق تنظيم النبيت المعوي في األمعاء من خالل تييئة
الظروف المناسبة النتشار األحياء المجيرية المفيدة ومنع الضارة من االنتشار ( Chenوآخرون Wang ; 5444 ،و ،Shen
 )5441وبذلك يعمل عمل السابق الحيوي  Huang( prebioticوآخرون Mussato ; 5445 ،و; 5442 ،Mancilha

 Huangوآخرون ،)5442 ،ويخفض امتصاص الدىن الغذائي في األمعاء الدقيقة عن طريق تقميل قابمية ىضم الدىون في
األمعاء وتقميل تكوين الكمسريدات الثالثية في الكبد  Kobayashi( ،وآخرون .)5440 ،تيدف الدراسة إلى معرفة تأثير إضافة
الكايتوسان إلى العميقة في بعض الصفات الفسمجية لفروج المحم.

شكل ( )1التركيب الكيميائي لمسميموز والكايتين والكيتوسان ( Nessaوآخرون .)2010 ،
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المواد وطرق العمل:

أجريت ىذه الدراسة في حقول قسم الثروة الحيوانية التابعة لكمية الزراعة-جامعة تكريت لممدة من  5410/5/15ولغاية

 ،5410/8/55استخدم في التجربة  054فرخاً من ىجين فروج لحم ( )Ross308غير مجنس بعمر يوم واحد مجيزة من شركة

األمين في محافظة نينوى وبمعدل وزن ()01غم/طير ،حيث تم توفير الظروف المالئمة لمتربية  ،ووزعت إلى ستة معامالت لكل

معاممة ثالث مكررات و بواقع  55فرخاً لممكرر الواحد كما يمي -:
 .1المعاممة األولى  : T1عالئق ال تحتوي عمى إضافة .

 .5المعاممة الثانية  : T2عالئق مضاف ليا الكايتوسان ( 0.2غرام/كغم عمف) .
 .8المعاممة الثالثة  : T3عالئق مضاف ليا الكايتوسان ( 0.4غرام/كغم عمف) .

 .0المعاممة الرابعة  : T4عالئق مضاف ليا الكايتوسان ( 0.6غرام/كغم عمف) .
 .5المعاممة الخامسة  : T5عالئق مضاف ليا الكايتوسان( 0.8غرام/كغم عمف) .
 .0المعاممة السادسة  : T6عالئق مضاف ليا الكايتوسان(  1غرام/كغم عمف ) .
الكايتوسان نقاوة  % 34مجيز من شركة ( )Xi’an Chinaالصين .
Xi’an Lyphar Biotech Co , Ltd Tanyyan road China .
ربيت األفراخ في االكنان ( )5x5م عمى فرشة من السبـوس بسمك  2سم  ،استعمل نظام اإلضاءة المستمرة  58ساعة باليوم مع
إعطاء ساعة ظالم يومياً لغرض تعويد األفراخ عمى الظالم لمنع اضطرابيا عند انقطاع التيار الكيربائي فجأة  .وكانت ظروف

التجربة متشابية من حيث مساحة األرضية والح اررة والتيوية واإلنارة وكثافة الطيور ومسافات المناىل والمعالف لكل المعامالت .

غذيت األفراخ عمى عميقة بادئ من  10-1يوم  .ومن  51-15يوم عمى عميقة نمو .ومن  85 -55يوم فقد غذيت األفراخ عمى
عميقة نيائية  ،وتم إضافة الكايتوسان إلى العمف الجدول (. )1

جدول ( : )1نسب المواد العمفية الداخمة في تكوين عميقة البادئ و النمو وعميقة النهائية المستعممة في التجربة مع
التركيب الكيميائي المحسوب لكل العالئق .
عميقة بادئ  %عميقة نمو  %عميقة نهائي %
المادة العمفية
6358
6252
5558
ذرة صفراء
2652
2856
3450
كسبت فول انصويا ( % 48بروتين)
() 1
5
5
5
يركس بروتيني
3525
2535
2550
زيت زهرة انشًس
055
055
155
داي كانسيوو فسفور
150
151
059
حجر كهس
0525
0525
0530
يهح طعاو
100
100
100
انًجًوع
()2
انتحهيم انكيًيائي انًحسوب
317656
3100
3031
طاقت يًثهت (كيهوسعرة/كغى)
20
21
23
بروتين خاو ()%
3530
3547
3570
أنياف خاو ()%
150
151
1525
اناليسين ()%
0546
0547
0549
انًثيونين ()%
0576
0579
0583
يثيونين+سستين ()%
0585
0589
1510
كانسيوو ()%
0544
0545
0564
فسفور ()%
( )1استخدام المركز البروتيني  Brocon-5المنتج من شركة  WAFIاليولندية الحاوي عمى  %04بروتين خام  %8.35 ،اليسين 8.2،
ميثونين  %0 ،ميثونين+سستين 5154 ،كيمو سعرة طاقة ممثمة /كغم  %5،دىن خام  %2 ،الياف خام  %6.5 ،كالسيوم %0 ،
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فسفور متاح  %5.5 ،صوديوم  544444 ،وحدة دولية/كغم فيتامين  04444 ، Aوحدة دولية/كغم فيتامين  544 ، D3ممغم/كغم
فيتامين  84 ، Eممغم/كغم فيتامين 15 ،K3ممغم/كغم فيتامين 144 ، B1ممغم/كغم فيتامين  154 ،B2ممغم فيتامين54 ، B3
ممغم/كغم فيتامين 044 ، B6ممغم/كغم فيتامين 14 ، PPممغم/كغم حامض الفوليك 144 ،مايكروغم/كغم بايوتين  5444 ،ممغم/كغم
كولين كمورايد .
( )2حسب التركيب الكيميائي تبعا لتحاليل المواد العمفية الواردة في . )1440( NRC

الصفات الفسمجية المدروسة :

تم جمع الدم في نياية التجربة عند عمر خمسة أسابيع من ستة طيور لكل معاممة ( 8ذكور 8+إناث) تم اختيارىا عشوائياً

عن طريق قطع الوريد الوداجي وضع الدم في نوعين من األنابيب األولى حاوية عمى مادة مانعة لمتخثر  EDTAلغرض إجراء
فحوصات الدم الفسمجية  ،وشممت عمى فحص مكداس الدم ( )Packed Cells Volume( )PCVوتركيز الييموغموبين ()Hb
والعدد الكمي لخاليا الدم الحمر  Total count of red blood cellsوالبيض  Total count of white blood cellsوقد تم

تقديرىا وفقاً لطريقة ( .)1445 ،Campbellوقد تم إعداد مسحات دموية لحساب نسبة خاليا الييتروفيل إلى الخاليا الممفاوية

( )H/Lوفقاً لطريقة ( .)1445 ،Campbellأما النوع الثاني فكان خالي من مادة  EDTAوبعد وضع الدم فييا وتجمطو  ،جرى
وضعيا في جياز الطرد المركزي عمى  8444دورة/دقيقة لمدة  15دقيقة لغرض الحصول عمى مصل الدم الذي حفظ حاالً في

درجة ح اررة °54-م لحين إجراء الفحوصات الكيموحيوية  ،باستخدام طواقم من محاليل قياسية ) (Kitsلتقدير الصفات
الكيموحيوية لمدم مجيزة من شركة ( )Spinreactاالسبانية لقياس تركيز البروتين الكمي واأللبومين  ،وتم تقدير تركيز الكموبيولين

في مصل الدم حسب ما أشار إليو  Ghallyو )5442( Abd El-Latifوحامض اليوريك (غم144/مل) الكموكوز  ،الكولسترول

 ،الكميسيريدات الثالثية (ممغم 144/مل) وأنزيمات الدم  ASTو ALTوحسب تعميمات الشركة االسبانية ( .)Spinreactوتم
تحميل بيانات التجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل( )CRDفي دراسة تأثير معامالت إضافة الكايتوسان إلى العميقة ،
باستعمال برنامج التحميل اإلحصائي الجاىز  )5441( SASوالختبار معنوية الفروق بين المتوسطات استخدم اختبار دنكن
متعدد الحدود وعند مستوى معنوية ).)1455 ، Duncan( )P>0.05

النتائج والمناقشة :

خاليا الدم الحمر وتركيز الهيموغموبين وحجم خاليا الدم المرصوصة :

يشير الجدول ( ) 5إلى عدم وجود فروق معنوية في أعداد خاليا الدم الحمر وتركيز ىيموغموبين الدم ( )Hbوحجم خاليا

الدم المرصوصة ( )PCVبين معامالت إضافة الكايتوسان مقارنة بمعاممة السيطرة.وىذه النتيجة تختمف مع  Zhouوآخرون
( )5444الذي أشار إلى حدوث ارتفاع معنوي في أعداد خاليا الدم الحمر عند إضافة  Chito-oligosaccharide % 4.0إلى
عالئق فروج المحم لمدة خـمسة أسابيــع .
إن تركيز الييموغموبين وحجم خاليا الدم المرصوصة من الصفات المحددة بشكل عام بالعدد الكمي لخاليا الدم الحمر اذا

كانت حالة الطيور الصحية مستقرة ( )1445 ،Campbellوقد سبق وان الحظ صالح ( )5443وجود معامل ارتباط معنوي
موجب بين العدد الكمي لخاليا الدم الحمر وتركيز الييموغموبين وحجم خاليا الدم المرصوصة.

110

يجهت جايعت تكريت نهعهوو انسراعيت انًجهد (  ) 16انعدد ( ) 2016 ( – ) 3
ISSN-1813-1646

جدول ( )2تأثير إضافة مستويات مختمفة من الكايتوسان إلى العميقة في خاليا الدم الحمر وتركيز الهيموغموبين حجم خاليا
الدم المرصوصة لفروج المحم (المتوسط الحسابي±الخطأ القياسي)
المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يستوى انًعنويت

خاليا الدم الحمر
))106/mm3)(RBC
0.06 ± 1.99
0.05 ± 2.19
0.10 ± 2.02
0.09 ± 2.21
0.14 ± 1.98
0.05 ± 2.03
NS

حجم خاليا الدم المرصوصة
()%( )PCV
0.34 ± 28.50
0.21 ± 29.67
0.71 ± 29.65
0.67 ± 29.52
0.37 ± 29.00
0.43 ± 29.52
NS

تركيز الهيموغموبين
(( )Hbغى100/يم)
0.11 ± 9.50
0.07 ± 9.89
0.23 ± 9.88
0.22 ± 9.84
0.12 ± 9.67
0.14 ± 9.84
NS

 : T6 ،T5 ،T4 ،T3 ،T2 ،T1عالئق مضاف لها الكايتوسان بمستوى  1 ، 0.8 ، 0.6 ، 0.4 ، 0.2 ،0غم/كغم عمف عمى التوالي.

*تشير األحرف المختمفة في كل عمود إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بمستوى (. )p<0.05

خاليا الدم البيض ونسبة كل من الخاليا الممفاوية والخاليا المتغايرة ونسبة : H/L

يبين الجدول ( )8أعداد خاليا الدم البيض ونسبة كل من الخاليا الممفاوية والخاليا المتغايرة ونسبة ( )H/Lإذ يالحظ

وجود ارتفاع معنوي ( )p<0.05لكل معامالت إضافة الكايتوسان مقارنة بمعاممة السيطرة في أعداد خاليا الدم البيض  .ونجد

تفوق معنوي( )p<0.05في النسبة المئوية لمخاليا الممفاوية لممعامالت T4وT5و T6مقارنة بمعاممة السيطرة ،في حين لم ترتقي
الفروق إلى مستوى المعنوية لممعاممتين T2و T3مقارنة مع معاممة السيطرة .ومن نفس الجدول نالحظ عدم وجود فروق معنوية
في نسبة الخاليا المتغايرة ونسبة الخاليا المتغايرة/الممفاوية()H/L ratioبين معامالت إضافة الكايتوسان مقارنة بمعاممة السيطرة.
جدول ( )3تأثير إضافة مستويات مختمفة من الكايتوسان إلى العميقة في عدد خاليا الدم البيض ونسبة الخاليا الممفاوية والخاليا
المتغايرة ونسبة  H/Lلفروج المحم (المتوسط الحسابي ±الخطأ القياسي)

المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يستوى انًعنويت

عدد خاليا الدم البيض
()WBCs
(ألف/ممم3دم)
b
0.71 ±22.00
a
0.70 ±24.75
a
1.19 ±26.50
a
0.85 ±24.75
a
0.40 ±24.00
a
0.85 ±26.25

نسبة الخاليا الممفاوية

نسبة الخاليا المتغايرة

()%( )Lymphocytes

()%( )Hetrophil

0.85 ±54.75
2.01 ±55.75
1.79 ±57.25
0.87± 60.50
0.91 ±61.00
1.25 ±60.25

*

*

b
b
ab
a
a
a

0.64 ± 21.50
1.22 ± 22.00
0.65 ± 22.50
1.93 ± 23.75
2.18 ± 24.50
1.49 ± 23.25

NS

نسبة الخاليا

المتغايرة/الممفاوية
()H/L ratio
0.01 ± 0.39
0.03 ± 0.39
0.02 ± 0.39
0.02 ± 0.39
0.04 ± 0.40
0.03 ± 0.39

NS

 : T6 ،T5 ،T4 ،T3 ،T2 ،T1عالئق مضاف لها الكايتوسان بمستوى  1 ، 0.8 ، 0.6 ، 0.4 ، 0.2 ،0غم/كغم عمف عمى التوالي.

*تشير األحرف المختمفة في كل عمود إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بمستوى (. )p<0.05

وقد يعود ذلك إلى قدرة الكايتوسان في تعزيز المناعة  ،ألنو من المركبات التي ترتبط بشكل محدد ببروتين مستقبل عمى سطح
الخمية الممتيمة  Phagocytesأو الخاليا الممفاوية ،لتحفيز التفاعل المناعي بالتعاون مع السايتوكينات لتنشيط األنظمة غير
المحددة في مناعة الحيوانات( Lambrechtوآخرون )1444 ،وان إضافة 1-4.5غم كايتوسان/كغم عمف لعميقة فروج المحم
حسن انتشار الخاليا الممفاوية ( Shiوآخرون.)5445 ،
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التحميالت الكيموحيوية لمدم :
تركيز البروتين الكمي واأللبومين والكموبيولين في مصل الدم :

يالحظ من الجدول ( )0عدم وجود فروق معنوية في تركيز البروتين الكمي بين معامالت إضافة الكايتوسان مقارنة

بمعاممة السيطرة  .ونجد تفوق معنوي ( )p<0.05لممعاممة  T5والتي سجمت  5.40غم 144/مل إلضافة الكايتوسان بمستوى

 4.3غم/كغم عمف مقارنة بمعاممة السيطرة ومعاممتي T2و T6ولم تظير فروق معنوية مقارنة بمعاممتي T3و T4في ترك ـيــز
األلبــوميــن  .وكما نالحظ من الجدول إن المعاممة  T6إضافة الكايتوسان بمستوى 1غم/كغم عمف سجمت اقل تركيز لأللبومين
وبفارق معنوي عن المعامالت T8وT4و.T5وفي ما يخص تركيز الكموبيولين الكمي نالحظ انو بحالة شبو معكوسة مقارنة
بتركيز األلبومين حيث نجد وجود تفوق معنوي لصالح المعاممة  T6إضافة الكايتوسان بمستوى 1غم/كغم عمف والتي سجمت
1.22غرام144/مل مقارنة بالمعاممتينT3و .T5في حين لم تظير فروق معنوية بين معاممتي T2و T4مقارنة بمعاممة السيطرة.
جدول ( )4تأثير إضافة مستويات مختمفة من الكايتوسان إلى العميقة في البروتين الكمي واأللبومين والكموبيولين في مصل الدم
لفروج المحم (المتوسط الحسابي±الخطأ القياسي)

المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يستوى انًعنويت

البروتين الكمي (غم 100/مل)
0.14 ± 3.29
0.11 ± 3.28
0.12 ± 3.21
0.07 ± 3.49
0.16 ± 3.42
0.19 ± 3.28
NS

األلبومين (غم 100/مل)
bc
0.09 ± 1.67
bc
0.05 ± 1.69
ab
0.04 ± 1.83
ab
0.02 ± 1.88
A
0.05 ± 2.04
C
0.10 ± 1.51
*

الكموبيولين (غم 100/مل)
ab
0.12 ±1.62
ab
0.08 ± 1.59
b
0.09 ± 1.38
ab
0.06 ± 1.61
b
0.10 ± 1.38
a
0.07 ± 1.77
*

 : T6 ،T5 ،T4 ،T3 ،T2 ،T1عالئق مضاف لها الكايتوسان بمستوى  1 ، 0.8 ، 0.6 ، 0.4 ، 0.2 ،0غم/كغم عمف عمى التوالي.

*تشير األحرف المختمفة في كل عمود إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بمستوى (. )p<0.05

يتكون البروتين الكمي بشكل عام في جسم الطير من جزئيين أساسيين ىما األلبومين والكموبيولين ()5444 ، Sturkie

ويكونان في حالة توازن ،وعند مالحظة ىذه اإلضافة نجد إن لمكايتوسان بمستوى 1غم/كغم عمف  T6اثر معزز لمناعة الجسم
من خالل رفعو لتركيز الكموبيولين وخفضو لتركيز األلبومين ،في حين كانت إلضافة الكايتوسان بمستوى  4.3غم/كغم عمف اثر
محفز لمنمو وتبين ذلك من خالل زيادة تركيز األلبومين وانخفاض الكموبيولين .وقد سبق وان أشار ألحديثي ()5445إلى إمكانية

استخدام األلبومين كمؤشر لإلنتاج والكموبيولين كمؤشر لممناعة .وىذه النتيجة تتفق مع نتائج  Zhouوآخرون ( )5444وKeser
وآخرون ). )5415
تركيز الكولسترول والكمسريدات الثالثية والكموكوز في مصل الدم :

تشير النتائج المدرجة في الجدول ( )5إلى تركيز الكولسترول والكمسريدات الثالثية والكموكوز في مصل الدم  ،إذ نالحظ

حدوث انخفاض معنوي ( )p<0.05في تركيز الكولسترول لصالح المعاممة  T4إضافة الكايتوسان بمستوى  4.0غم/كغم عمف

التي سجمت  115.55ممغم144/مل مقارنة بمعاممة السيطرة والتي سجمت  154.88ممغم144/مل ،في حين لم يكن ىناك فروق
معنوية بين المعامالت T2وT3وT5و T6مقارنة معاممة السيطرة في تركيز الكولسترول .ويالحظ انخفاض معنوي ()p<0.05
لكل معامالت إضافة الكايتوسان مقارنة بمعاممة السيطرة والتي سجمت 05.35 ،02.21 ،00.53 ،03.44 ،05.21و00.54
ممغم144/مل عمى التوالي لتركيز الكمسريدات الثالثية في مصل الدم .
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جدول ( )5تأثير إضافة مستويات مختمفة من الكايتوسان إلى العميقة في تركيز الكولسترول والكمسريدات الثالثية والكموكوز في
مصل الدم لفروج المحم (المتوسط الحسابي±الخطأ القياسي)
المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يستوى انًعنويت

الكولسترول (ممغم100/مل)
a
17.80 ± 159.33
ab
8.47 ± 151.22
ab
10.97± 129.00
b
7.78 ± 112.22
ab
9.37 ±130.55
ab
16.49 ± 133.22

الكمسريدات الثالثية (ممغم100/مل)
A
3.91 ±64.29
B
3.02 ±45.71
B
2.60 ±48.00
B
2.62 ±44.28
B
3.70 ±47.71
B
2.24 ±42.85

*

*

كموكوز (ممغم100/مل)
4.89 ± 197.80
5.88 ± 199.40
4.17 ± 199.60
3.76 ± 191.80
6.98 ± 197.60
5.30 ± 193.40
NS

 : T6 ،T5 ،T4 ،T3 ،T2 ،T1عالئق مضاف لها الكايتوسان بمستوى  1 ، 0.8 ، 0.6 ، 0.4 ، 0.2 ،0غم/كغم عمف عمى التوالي.

*تشير األحرف المختمفة في كل عمود إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بمستوى (. )p<0.05

ولم نالحظ فروق معنوية في تركيز الكموكوز بين معامالت إضافة الكايتوسان مقارنة بمعاممة السيطرة.إن سبب ىذا

االنخفاض المعنوي والحسابي في تركيز الكولسترول والكمسريدات الثالثية قد يعود إلى تأثير الكايتوسان الخافض المتصاص
الدىن والكولسترول أذ أشار  Liuوآخرون ( ) 5443إلى إن الكايتوسان يتحمل إلى سكريات متعددة في األمعاء مما يسبب زيادة
في المزوجة وتخفيض امتصاص الدىن والكولسترول فضالً عن ذلك فان تحمل الكايتوسان إلى الكموكوز أمين يعمل عمى تقميل

تكوين الكمسريدات الثالثية في الكبد ( Kobayashiوآخرون.)5440 ،

تركيز حامض اليوريك واألنزيمات الناقمة لممجموعة األمينية ( ASTو )ALTفي مصل الدم:

تشير نتائج التحميل اإلحصائي المدرجة في الجدول ( )0إلى عدم وجود فروق معنوية في تركيز كل من حامض اليوريك

وأنزيم ASTو ALTبين معامالت إضافة الكايتوسان مقارنة بمعاممة السيطرة .
جدول ( )6تأثير إضافة مستويات مختمفة من الكايتوسان إلى العميقة في تركيز حامض اليوريك واألنزيمات الناقمة لممجموعة
األمينية ) ASTو )ALTفي مصل الدم لفروج المحم (المتوسط الحسابي  ±الخطأ القياسي)

المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
T6
يستوى انًعنويت

حامض اليوريك(غم 100/مل)
0.27 ± 4.51
0.33 ± 4.63
0.18 ± 4.34
0.19 ± 4.37
0.15 ± 4.38
0.24 ± 4.56
NS

أنزيم ( ASTوحدة /لتر)
0.94 ± 96.30
0.93 ± 98.21
0.99 ± 95.24
1.30 ± 97.25
1.73 ± 96.11
2.14 ± 95.52
NS

أنزيم ( ALTوحدة /لتر)
1.16 ± 70.25
1.65 ± 70.15
1.66 ± 68.70
1.08 ± 69.70
1.34 ± 69.35
1.45 ± 68.60
NS

 : T6 ،T5 ،T4 ،T3 ،T2 ،T1عالئق مضاف لها الكايتوسان بمستوى  1 ، 0.8 ، 0.6 ، 0.4 ، 0.2 ،0غم/كغم عمف عمى التوالي.

*تشير األحرف المختمفة في كل عمود إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت بمستوى (. )p<0.05

وان عدم حصول تغير معنوي في مستوى حامض اليوريك و تراكيز أنزيمي  ASTو ALTفي مصل دم الطيور في ىذه
الدراسة يشير إلى إن إضافة الكايتوسان قد حافظت عمى صحة ووظائف القمب والكبد والكميتين لمطيور  .يعتبر حامض اليوريك
ناتج االيض النيائي اليض البروتينات في الطيور ( )5444 ، Sturkieوان الزيادة في تركيز حامض اليوريك تعكس مقدار
الضرر في البروتينات لعدة أسباب مثل استخدام البروتين كمصدر طاقة أو أجياد الطيور  .وعند مالحظة نتائج الجدول رقم ()0
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H/L  واذا ما عدنا إلى مقياس اإلجياد طويل األمد المتمثل بنسبة، نالحظ عدم وجود فروق معنوية في تركيز البروتين الكمي
 وىذا ما دفع إلى إن يكون تركيز حامض اليوريك ال يختمف معنوياً بين معامالت إضافة.نجد عدم وجود فروق معنوية
AST ) إلى وجود معامل ارتباط موجب بين تركيز حامض اليوريك وفعالية أنزيمي5443( وأشار طو.الكايتوسان والسيطرة

 وىنا نالحظ إن ىذه األنزيمات ىي األخرى لم يظير فييا فرق معنوي وذلك قد يعود الستقرار حالة الطيور ووظائفيا، ALTو
Keser) و5411( وآخرونWang) و5443(  وآخرونAbdel-Fattah الفسمجية وىذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليو نتائج

. )5415( وآخرون
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