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  الخالصة

 
 التجربة لمعرفة تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من البايوتين وفي أوقات مختلفة في الصفات النوعية والفسلجية ھذهأجريت 

 خمسة مجاميع تحوي على إلى قسمت (Arbor Acres)  بيضة فروج اللحم أربور أيكرز٦٠٠ أستخدمت في ھذه التجربة ، الفاقسةلألفراخ
 ٥٨ و ٦٨ الحاوي على تركيز اإلذابةمن محلول  ٠.١ حقنت بــ T2 و T1 ،)بدون حقن( معاملة السيطرة T0: وكما يلي بيضة ١٢٠

 و ٦٨ الحاوية على تركيز اإلذابة من محلول 0.1 حقنت بــT4و  T3، )قبل الحضن(بيضة على التوالي بعمر صفر /مايكروغرام بايوتين
 . الفاقسةاألفراخ بعد الفقس درست الصفات النوعية والفسلجية لدم . يوم حضن١٨الي بعمر بيضة على التو/ مايكروغرام بايوتين٥٨

 الفاقسة بعمر األفراخ في وزن (P<0.05) ارتفاع معنوي إلى أدىبيضة بعمر صفر / مايكروغرام بايوتين٥٨ حقن أن إلىأشارت النتائج 
 في الوزن (P<0.05) ارتفاع معنوي إلىكما أدى ). طول الفخذطول الظھر و عرض الصدر،طول الصدر،(يوم واحد، أطوال الجسم 
 في (P<0.05) ارتفاع معنوي أظھرتنتائج فحص صفات الدم . الطحال والمعدة الغدية لألفراخ بعمر يوم واحد النسبي لجراب الفابرشيا،
، البروتين الكلي، نسبة الخاليا اللمفاوية  العدد الكلي لكريات الدم البيض، تركيز الكلوكوز، الكوليسترول،نسبة الخاليا المرصوصة

  . الفاقسة بعمر يوم واحد لألفراخالخاليا المفاوية/ في نسبة خاليا الھيتروفيل ونسبة خاليا الھتروفيل(P<0.05)وانخفاض معنوي 
 

The effect of injecting hatching eggs with different concentrations of biotin on the 
quality and physiological characteristics of the hatched chicks 

 
Kh.M. Abdul-Lateif1 and S.M. Abdulateef2 

 
1 Department of Animal Resources, College of Agriculture, University of Baghdad,  

2 Department of Animal Resources, College of Agriculture, University of Anbar, Iraq 
 

Abstract 
 

An experiment was conducted to evaluate the effect of injecting hatching eggs with different concentrations of biotin at 
different times on the quality and physiological characteristics of hatched chicks. Six hundred eggs hatching (Arbo Acres) 
were divided into five groups (120 eggs for each group). Treatment groups were distributed as follows: To control group 
(without injection), T1 injected by 58 µg biotin at age of zero, T2 injected by 68 µg biotin at age of zero, T3 injected by 58 µg 
biotin at age of 18 days of incubation and T4 injected by 68 µg biotin at age of 18 days of incubation. The data showed that 
biotin injection contain 58 µg at age of zero lead to significantly increase (P<0.05) in body weight of the day-old chicks, length 
and width of breast, length of back, length of thigh, relative weight of the bursa of fabricia, spleen and glandular stomach. 
Significantly increase (P<0.05) in packed cell volume (PCV), total white blood cells count (WBC), concentrations of glucose, 
cholesterol, total protein, percentage of lymphocytes and significant decrease (P<0.05) in the percentage of hetrophiles and the 
ratio of H/L. 
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  المقدمة

  
تعد عملية التفقيس من العمليات المھمة لتربية الطيور الداجنة 
  ومع تطور صناعة الدواجن ازداد الطلب على بيض التفقيس مما 

  
 ذات نوعيات عالية وھذا أفراخ وإنتاجينبغي زيادة نسبة التفقيس 

 اكبر عدد ممكن من إلنتاج تحديث تقنية التفقيس إعادةتطلب 
  .إليھاة عالية لتلبية الحاجة المتزايدة  ذات نوعياألفراخ
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تنخفض القيمة الغذائية لبيض التفقيس مع تقدم عمر قطيع 
لذلك فان ). ١(  أنخفاض نسبة الفقسإلى مما يؤدي األمھات
 المواد الغذائية عن طريق الحقن قد تمد الجنين بالمواد إضافة

قط من  ف25-30% أن )٢(بين كما . الغذائية المطلوبة لنمو الجنين
 األمھات عليقة إلىالمواد الغذائية المضافة كالفيتامينات وغيرھا 

 احتياجات إلى المتبقي األكبرا يذھب الجزء  البيض بينمإلىينتقل 
 كما يتأثر الكثير من الفيتامينات ومنھا البايوتين .الجسم المختلفة

نتيجة للخزن والحرارة العالية وبالتالي ينخفض مفعولھا في بيض 
  .)٣(قيس التف

من الفيتامينات الذائبة بالماء من  B7 يعد فيتامين البايوتين
 وھو من المرافقات )B) B Complexمجموعة فيتامينات 

اإلنزيمية الضرورية في ايض الدھون والكربوھيدرات 
والبروتينات، كما يشترك في تحويل الكاربوھيدرات إلى 

كاربوھيدرات بروتينات والعكس بالعكس باإلضافة إلى تحويل ال
ًوالبروتينات إلى دھون ويلعب البايوتين دورا أساسيا في  ً
المحافظة على المستوى الطبيعي لسكر الكلوكوز في الدم من 
خالل ايض البروتينات والدھون، ويستخدم البايوتين في صناعة 

وھي مركبات مھمة ) Carboxybiotin(المرافقات اإلنزيمية 
ة تصنيع الكاليكوجين وإنتاج لألنزيمات التي تشترك في عملي

ألجل تصنيع األحماض النووية ) pyridine(نيكلوتيدات البيريدين 
RNAو  DNA) ٤.(  

 بدراسة تأثير إضافة البايوتين إلى عليقة األمھات) ٥(قام 
وحقن بيض أمھات الديك الرومي بالبايوتين فوجد أن حقن بيض 

وزن األفراخ التفقيس أدى إلى زيادة في نسبة الفقس وكذلك في 
  . الفاقسة بنسبة أفضل من إضافته إلى عليقة األمھات

تھدف ھذه الدراسة إلى دراسة تأثير حقن بيض التفقيس 
بمواعيد وتراكيز مختلفة من فيتامين البايوتين في الصفات 

 .النوعية والفسلجية لألفراخ الفاقسة
  

  المواد وطرائق العمل
  

ھات فروج اللحم  بيضة تفقيس من حقول أم٦٠٠ استالمتم 
)Arbor Acres ( األبحاث محطة إلى أسبوع التابعة ٥١بعمر 

الھيئة العامة –محطة أبحاث الدواجن (الزراعية في أبو غريب 
 وكانت وجبة البيض 2009/12/01بتاريخ ) للبحوث الزراعية

 مجمعة من جمعة واحدة ومن حقل واحد ومخزونة لمدة يومين
غذيت . %٧٥رطوبة نسبية  درجة مئوية و١٥وبدرجة حرارة 

بروتين، طاقة % ١٧,٥ على عليقة تحتوي على األمھات
تم .  كغم علف/ ملغم٠,٢٣كغم وبايوتين /كيلو سعرة  ٢٩٢٥,٨٧

حقن بيض التفقيس في حقل الدواجن التابع للھيأة العامة للبحوث 
بدون ( معاملة السيطرة T0:  خمسة مجاميعإلىالزراعية وقسمت 

 الحاوي على اإلذابة مل من محلول ٠,١  بـ حقنتT2 وT1، )حقن
 بيضة على التوالي بعمر / مايكروغرام بايوتين٥٨ و٦٨تركيز 
 اإلذابة مل من محلول ٠,١  حقنت بـT4وT3، )قبل الحضن(صفر 

 بيضة على / مايكروغرام بايوتين٥٨  و٦٨الحاوي على تركيز 
  . يوم حضن١٨التوالي بعمر 

 أربعة إلىالمعقم وقسم  مللتر من الماء ٤٠٠تم تجھيز 
وذلك بسبب )  مل١٠٠كل واحدة تحوي (حاويات زجاجية معتمة 

، ثم وزنت الكميات )٦(  فوق البنفسجيةلألشعةحساسية الفيتامين 
 مل ١٠٠ ملغرام من الفيتامين وذوبت كل كمية منھا في ٥٨ و٦٨

من الماء المعقم وذلك لكي نحصل على تراكيز لفيتامين البايوتين 
 ٥٨ مللتر من المحلول، ٠,١ / مايكروغرام بايوتين٦٨: يكما يل

 مللتر من المحلول، وتم أجراء االذابة ٠,١/مايكروغرام بايوتين
  . في كل موعد من الحقن

 بواسطة مسدس الحقن T2 وT1تم حقن بيض المجموعتين 
 ٢٥ مللتر وأبرة ذات قياس ٠,١المستخدم في اللقاح الزيتي بحجم 

 من الجھة العريضة من البيضة بعد ثقب برةاإلوأدخلت ) ٧(ملم 
 مللتر من المادة المحضرة في كال الموعدين ٠,١القشرة وحقن 

، وضع البيض )٨( لألظافروتم غلق الثقب بمادة الصبغ المستخدم 
 في مفقس محطة البحوث الزراعية في أبي Setterفي الحاضنة 

 وتم توزيع  وقسمت كل مجموعة الى ثالث مكرراتغريب
 ١٨بعمر  .ررات المجاميع داخل الحاضنة بصورة عشوائيةمك

 الى Setterيوم حضن وأثناء عملية نقل البيض من الحاضنة 
 تم فحص البيض ضوئيا وتحديد كيس االمنيون Hatcherالمفقسة 

Amniotic Sac  والذي يمثل المكان الذي تحقن به السوائل
يض المغذية، وباستخدام مسدس اللقاح الزيتي تم حقن ب

  .في السائل االمنيونيT4 و T3المجموعتين 
 بعمر يوم واحد مباشرة بواسطة األفراخبعد الفقس وزنت 

ميزان حساس وتم حساب طول الفرخ باستخدام مسطرة مدرجة 
 نھاية االرجل وحسب الطريقة إلىوتم القياس من منقار الفرخ 

   ).٩( إليھا أشارالتي 
طول الصدر تم قياس أطوال الجسم من عرض الصدر و

وطول الظھر وطول الفخذ وطول الساق بأستخدام ألة قياس 
وتم وزن كل من القلب، المعدة الغدية، القانصة، الكبد، ) الفيرنيا(

 الطحال وغدة فابرشيا باستعمال ميزان حساس بأربعة مراتب
  ).١٠ (إليهوحسب ما أشارت 

ثة  من ثال(jugular vein)جمع عينات الدم من الوريد الوداجي 
عند عمر يوم واحد، ) تسعة أفراخ لكل معاملة(أفراخ لكل نموذج 

 إلجراء (K-EDTA) أنابيب حاوية على مانع تخثر باستخدام
، كريات الدم (RBC)الفحوصات المتعلقة بأعداد كريات الدم الحمر

  وتركيز الھيموكلوبين(PCV) ، حجم مكداس الدم(WBC) البيض
(Hb)م البيض والعد التفريقي لخاليا الد.  

 ٦٠٠٠وضعت عينات الدم في جھاز الطرد المركزي بسرعة 
 دقائق بعدھا فصلت بالزما الدم وتم أجراء ٥الدقيقة لمدة /دورة

تركيز البروتين الكلي، تركيز الكولسترول، : الفحوصات التالية
  .تركيز حامض البوليك وتركيز سكر الكلوكوز
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 Duncanتبار قورنت الفروقات المعنوية بين المتوسطات بأخ
 )١١ (SAS  الجاھزاإلحصائيمتعدد الحدود وبأستعمال البرنامج 

  .اإلحصائيفي التحليل 
  

  النتائج والمناقشة
  

 يبين تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من ١الشكل 
 الفاقسة، حيث تفوقت معامالت الحقن األفراخالبايوتين في وزن 

 لبايوتين بشكل معنويعلى معاملة السيطرة والتي لم تحقن با
(P<0.05) ولقد تفوقت المعاملة T2 ٥٨ والتي حقنت بـ 

 .مايكروغرام بايوتين بعمر صفر يوم على بقية معامالت التجربة
 المعامالت المحقونة والسيطرة ة على بقيT2تفوق المعاملة  أن

  قبل وضعھا في ماكنة التفقيس إي قد حقنتكونھايعود إلى فربما 
 األنسجة ايوتين والذي يشارك في تكوين وتطوربعمر صفر بالب

 من خالل دوره في ايض الدھون والكاربوھيدرات األعضاءو
، ان )١٢( زيادة في الوزنالل وي حصالتال وب،)٤ (والبروتينات

على ) بيضة/  مايكروغرام بايوتين ٥٨ (T2تفوق المعاملة 
ايويتن قد يكون الب) بيضة/  مايكروغرام بايوتين ٦٨ (T1المعاملة 

 كانت ھي الكمية المثالية األعلى الحتياجات T2في المعاملة 
ن أ ).٥(الجنين وان الزيادة عن ھذه الكمية أعطت نتائج عكسية 

التفوق المعنوي في وزن الجسم الحي لألفراخ الفاقسة من البيض 
المعامل بفيتامين البايوتين بطريقة الحقن تتفق مع النتائج التي 

الذي ذكر أن حقن بيض التفقيس  )١٣( حصل عليھا الباحث
وتعود  األفراخ الفاقسة في وزن  معنوي إلى تحسنأدىبالبايوتين 

-Co( دور ھذا الفيتامين كمساعد انزيمي إلى سبب ھذه الزيادة
Enzyme ( في عملية صنيع المادة الوراثية)DNA-synthesis (
نقسمة  وبھذا يعمل على تحسين الحالة الصحية للخاليا الملألجنة

كما يؤدي ھذا الفيتامين  )٤( المراحل الجنينية خالل والمتكاثرة
 واألحماض البروتينات  عمليات تمثيلتنشيط في ً مھماًدورا

 عن دوره في زيادة وتطور خاليا الجسم إذ ً، فضال)١٤( االمينية
مما يعمل على ) ٤( أن جميع خاليا الجسم تحوي على البايوتين

تدعيم النمو الالحق  وبالتالي  الفاقسةراخلألفتحسين الوزن الحي 
 بعمر يوم واحد لألفراخ زيادة الوزن الحي أن إذ من المعروف

  ). ١٥( الالحقة األسابيع في الوزن في ً ايجابياًتأثيرا تؤثر
 تأثير حقن بيض التفقيس بالبايوتين في أطوال ١يبين الجدول 

الت بين معام )P<0.05 ( معنويالجسم فنالحظ وجود تفوق
 Width of(التجربة المحقونة بالبايوتين في صفة عرض الصدر 

Breast(، طول الصدر )Length of Breast( ،طول الظھر 
)Length of Back( وطول الفخذ (Length of thigh)مقارنة  
 بين مقدار أعلى T2معاملة السيطرة، إذ سجلت المعاملة ب

ية بين معامالت فروق معنوبينما لم ھناك . المعامالت المحقونة
وطول  ،)Length of the Chick(التجربة في صفة طول الفرخ 

  .(Length of Leg)الساق 
  

 
  

تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من البايوتين :  ١الشكل 
   .في وزن اآلفراخ الفاقسة

T0 بدون حقن( معاملة السيطرة( ،T1 =  مايكروغرام ٦٨حقن 
 مايكروغرام بايوتين ٥٨حقن  = T2، بيضة بعمر صفر/ بايوتين 

بيضة /  مايكروغرام بايوتين ٦٨حقن  = T3، بيضة بعمر صفر/ 
بيضة /  مايكروغرام بايوتين ٥٨حقن = T4 يوم حضن، ١٨بعمر 
 األحرف الصغيرة المختلفة ضمن العمود * . يوم حضن١٨بعمر 

 >= P ( احتمال وجود فروق معنوية عند مستوىإلىالواحد تشير 
0.05(.  
  

 إلى دور البايوتين الذي تفوق المعاملة المحقونةيعود سبب 
  إذ أوضح، في تركيب وتشكيل كل أعضاء الجسمً مھماًايعلب دور

 البايوتين يشارك في تكوين كل األنسجة واألعضاء وان نأ) ١٦(
ً اكمية كبيرة من البايوتين تستغل في النمو الجنيني وانه يلعب دور

لألجنة في ) Morphogenesis(لظاھري ًرئيسيا في التشكيل ا
الطيور وكذلك له دور كبير وفعال في تركيب العظام وترسيب 

واتفقت ھذه ) ١٧(الفسفور بھا ويساعد في تكوين نخاع العظم 
إذ يمثل عرض الصدر . )٢٠-١٨ (النتائج مع ما توصل إليه

وطوله وكذلك طول الفخذ مقياس على النوعية الجيدة لألفراخ 
من البيض المحقون بالبايوتين مما يعطي أوزان أفضل الفاقسة 

  .)١(ًلفروج اللحم مستقبال 
 تأثير حقن بيض التفقيس بالبايوتين في نسب ٢يمثل الجدول 

 وزن الفرخ حيث نالحظ تفوق إلى الداخلية األحشاءأوزان 
 في (P<0.05)معنويا ) قبل الحضن(معاملتي الحقن بعمر صفر 

 (Spleen) ، الطحالGlandular stomach) نسبة وزن المعدة الغدية
 بينما لم يكن ھناك فرق .(Bursa of Fabricious) وجراب فابرشيا

  والكبد(Gizzard) القانصة ،(Heart) معنوي في نسب أوزان القلب
(Liver)مقارنة بمعاملة السيطرة .  

 ،)١٦(أن للبايوتين دور في بناء وتطور جميع أعضاء الجسم 
 أن تطور الطحال ،)٢١ (مو وتطور الطحالكما له دور في ن

وكذلك جراب فابرشيا يعطي للبايوتين دور في تطور المناعة 
 حيث جراب فابرشيا ھو مركز تطور الخاليا ،الخلوية والخلطية
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٣٩٤ 

 

 تطور في إي فان  لذا)B-Lymphocyte(المناعية اللمفاوية البائية 
نسبي لھذا  في زيادة الوزن التأثيرهالجانب المناعي سوف يظھر 

 أن للبايوتين )٢٣ (واتفقت ھذه النتائج مع ما وجده) ٢٢(الجراب 
  .دور مناعي فعال

  
  .الفرخ بعمر يوم ض التفقيس بتراكيز مختلفة من البايوتين في أطوال أجزاء الجسم تأثير حقن بي:١جدول 

  

  طول الفرخ  المعامالت
 سم

  عرض الصدر
  ملم

  طول الصدر
  ملم

  طول الظھر
 ملم

  خذطول الف
  ملم

  طول الساق
  ملم

T0  0.55± 18.23  a  1.84± 32.78  b 0.77± 25.53  b 0.51 ± 44.84  c 2.14± 29.21 b  0.94± 45.19  a 
T1  0.06± 18.60  a  1.75± 36.92  ab 0.45± 26.98  ab 1.39 ± 48.63  b 1.53± 32.44 ab 1.73± 45.83  a 
T2 1.07± 20.00  a  0.35± 40.55  a 0.44± 29.50  a 0.47± 51.38  a 0.41± 34.91 a  0.77± 46.62  a  
T3 1.13± 19.73  a  1.78± 36.26  ab 1.11± 26.97  ab 0.62 ± 49.95  ab 0.87± 32.52  ab  2.07± 46.33  a  
T4  0.23± 18.06  a  1.89± 37.52  ab 0.84± 27.36  ab 0.77 ± 47.57  b 0.97± 31.90  ab  1.55± 45.82  a  

مستوى 
  N.S  * * * * N.S عنويةالم

 .معنويا المختلفة ضمن العمود الواحد تختلف األحرفمتوسطات المعامالت ذات  (P<0.05)،  الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل 
  

  .ومإلى وزن الفرخ بعمر ي% أوزان األحشاء الداخلية نسبة  تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من البايوتين في :٢ جدول
  
 جراب فابرشيا الطحال  الكبد  القانصة  المعدة الغدية بالقل  معامالتال

T0  0.02± 0.68  a  0.07± 1.06  b  0.42± 8.16  a  0.03± 0.51  a 0.10± 0.27  b 0.00± 0.02  c 
T1  0.02± 0.65  a  0.05± 1.35  a  1.02± 7.06  a  0.08± 0.57  a 0.02± 0.41  ab 0.01 ± 0.04  bc 
T2 0.02± 0.78  a  0.10± 1.27  ab  0.53± 8.60  a  0.05± 0.54  a 0.01± 0.51  a 0.00 ± 0.08  a 
T3 0.05± 0.69  a  0.10± 1.15  ab  0.29± 7.72  a  0.04± 0.55  a 0.03± 0.34  ab 0.02± 0.05  abc 
T4  0.04± 0.69  a  0.04± 1.24  ab  0.12± 7.35  a  0.03± 0.50  a 0.06± 0.33  ab 0.01± 0.06  ab 

مستوى 
 * * N.S *  N.S  N.S المعنوية

 . ضمن العمود الواحد تختلف معنويامتوسطات المعامالت ذات االحرف المختلفة (P<0.05)،  الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل 
 

 تأثير حقن بيض التفقيس بالبايوتين في بعض ٣يظھر الجدول 
 في (P<0.05)الصفات الخلوية، حيث نالحظ وجود أرتفاع معنوي 

 والعدد الكلي لكريات الدم (PCV)نسبة الخاليا المرصوصة 
مع وجود زيادة حسابية .  مقارنة بمعاملة السيطرة(WBC)البيض 

 والعدد الكلي لكريات الدم الحمر (Hb)تركيز الھيموكلوبين 
(RBC).  

 إن للبايوتين دور )٢٤(لقد جاءت ھذه النتائج لتؤكد ما وضحه 
في  RBC كريات الدم الحمرنتاجوإفي تحفيز عملية تكوين 

 المراحل العمرية المختلفة، فضال عن زيادة تصنيع المادة النووية
)RNA (و )DNA ( وزيادة في تكاثر وانقسام الخاليا الجسمية

 المختلفة وتكوينھا بشكل يضمن االستفادة منھا من قبل الطير
 سوف  كريات الدم الحمرأعدادوتبعا لذلك فان الزيادة في  )١٦(

) PCV(حجم الخاليا المرصوصة  تنعكس في زيادة نسبة قيم
الصبغة محمولة  لوجود ھذه) Hb( وزيادة تركيز ھيموغلوبين الدم
 زيادة كريات الدم البيض أما) ٢٥( على سطح كريات الدم الحمر

 كريات الدم البيض أعداد دور الفيتامين في زيادة إلىفيعود 
البيض  عدد كريات الدمعد وت )٢٦(وإنتاج األجسام المضادة 

  المؤشرات المناعية االيجابية للحالة الصحية العامة للطيرإحدى
 لدور البايوتين في )٢٧( ھذه النتيجة مع ما وجده ويمكن مقارنة

  .جسمزيادة الحالة المناعية لل
 يوضح تأثير حقن بيض التفقيس بالبايوتين في ٤الجدول 

تفاع تراكيز  حيث يالحظ أر،بعض الصفات الكيمياحيوية
 والبروتين (Cholesterol) الكولسترول ،)(Glucoseالكلوكوز 

(Protein) في المعامالت التي حقنت بالبايوتين وخاصة المعاملة 
T2حيث أعطت أعلى القيم بين المعامالت .  

وكوز جاء نتيجة لدور البايوتين الذي لاالرتفاع المعنوي للك
ًيلعب دورا مھما في الحفاظ على المست ويات الطبيعية للكلوكوز ً

 أن البايوتين يعمل كمرافق )٣٠و ٢٩(أوضح  ما ك)٢٨(في الدم 
 إذ يعمل كمجموعة ال بروتينية Carboxylases إنزيمي لإلنزيمات

وان واحد مرافقة في اإلنزيمات على نقل الكاربوكسيل المتحرك 
من إنزيمات الكاربوكسيليز التي يستخدمھا البايوتين كمرافق 

 الذي يعد اإلنزيم المحدد في PyrurateCarboxyإنزيمي وھو 
اتفقت ھذه ). ٣١ (Glucoheogenesis)(عملية إعادة بناء الكلوكوز 

إذ الحظ زيادة في نسبة الكلوكوز الدم ) ٣٢(النتائج مع ما وجده 
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٣٩٥ 

 

 وان للبايوتين دور في رفع نسبة الكلوكوز وتينعند توفر البايمع 
  ما وجده معًأيضا  واتفقت ھذه النتائج بالمستوى الطبيعيبالدم

 الذين وجدوا دور للبايوتين في المحافظة على )٣٤ و ٣٣(
التفوق في نسبة الكولسترول ھو إما . المستوى الطبيعي للكلوكوز

ماض الدھنية إذ يعد نتيجة لدور البايوتين في تكوين الدھون واألح
البايوتين من الفيتامينات ذات األھمية في سلسلة الفعاليات الحيوية 
التي تجري في جسم الكائن الحي فھو احد المكونات األساسية 

 في CO2فصل  لعدة إنزيمات مثل تلك المسؤولة عن تثبيت أو

 أن )٣٠و ٢٩(إذ أوضح  ،)٣٥و ٢٨(عملية تكوين الدھن 
 إذ يعمل Carboxylases رافق إنزيمي لإلنزيماتالبايوتين يعمل كم

اإلنزيمات على نقل  كمجموعة ال بروتينية مرافقة في
الكاربوكسيل المتحرك وھي إنزيمات الكاربوكسيليز يستخدمھا 

 Acetyl COA البايوتين كمرافق إنزيمي والذي يعتبر إنزيم
Carboxylase لعملية  المحدد احد ھذا اإلنزيمات وھو اإلنزيم

  .)Lipogenesis(كوين الدھن ت

  
  . واحد عند عمر يوماألفراخ تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من البايوتين في بعض الصفات الخلوية لدم :٣جدول 

  

  المعامالت
نسبة الخاليا المرصوصة 

%)(  
PCV 

  تركيز الھيموغلوبين الدم
  )م مل د١٠٠/ غم (

Hb 

  عدد كريات الدم البيض
  ) دم٣ممل/ إلف خلية (

WBC  

  عدد كريات الدم الحمر
  ) دم٣ممل/ مليون خلية (

RBC 
T0  0.33± 35.33  b  0.66± 7.63  a  0.23± 20.13  b  0.12± 2.21  a 
T1  0.33± 35.33  b  0.46± 8.86  a  0.11± 20.20  b  0.08± 2.20  a 
T2  0.33± 37.33  a  0.49± 9.63  a  0.34± 21.60  a  0.01± 2.41  a 
T3 0.33± 35.66  b  0.73± 7.76  a  0.20± 20.60  ab  0.10± 2.20  a 
T4  0.88± 36.33  ab  0.27 ± 7.73  a  0.63± 21.73  a  0.04± 2.35  a 

 N.S  *  N.S * المعنويةمستوى 
 .ويا ضمن العمود الواحد تختلف معن المختلفةاألحرفمتوسطات المعامالت ذات  (P<0.05)،  الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل 

 
  . عند عمر يوماألفراختأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من البايوتين في بعض الصفات الكيمياحيوية لدم  : ٤جدول 

  

  الكلوكوز  المعامالت
  ) مل١٠٠/ ملغم (

  الكولسترول
  ) مل١٠٠/ ملغم (

  البروتين
  ) مل١٠٠/ غم (

  حامض اليوريك
  ) مل١٠٠/ ملغم (

T0  1.20± 230.66  c  0.57± 170.00  c  0.12± 3.43  b  0.00± 3.04  a 
T1  1.66± 231.66  c  0.44± 171.16  b  0.10± 3.80  a  0.00± 3.02  a 
T2  0.29 ± 244.00  a  2.33± 176.66  a  0.04± 3.99  a  0.01± 3.02  a 
T3 2.51± 234.00  bc  0.66± 171.33  b  0.08± 3.76  a  0.00± 3.02  a 
T4  2.51± 239.00  ab  0.33± 171.66  b  0.04± 3.94  a  0.01± 3.02  a 

 N.S  *  *  * مستوى المعنوية
 . ضمن العمود الواحد تختلف معنويامتوسطات المعامالت ذات األحرف المختلفة (P<0.05)،  الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل 

  
  .لدم األفراخ عند عمر يوم%  الدم البيض تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من البايوتين في نسبة خاليا: ٥جدول 

  

/ الھيتروفيل  القاعدية  الحامضية  األحادية  الھيتروفيل  اللمفية  المعامالت
 H/ L اللمفية

T0  0.33± 70.33  b  0.66± 25.66  a  0.57± 1.00  a  0.33± 0.66  a 0.0± 2.00  a 0.10± 0.36  a 
T1  0.66± 70.66  b  0.33± 21.33  b  0.33± 1.66  a  0.33± 0.66  a 0.33± 2.33  a 0.01± 0.30  b 
T2 0.57± 75.00  a  0.33± 21.33  b  0.0± 1.66  a  0.0± 1.00  a 0.57± 3.00  a 0.02± 0.28  b 
T3 0.33± 71.66  b  0.33± 21.33  b  0.0± 1.00  a  0.33± 0.33  a 0.33± 2.33  a 0.04± 0.29  b 
T4  0.57± 72.00  b  0.88± 21.66  b  0.33± 1.66  a  0.33± 0.66  a 0.33± 2.33  a 0.09± 0.30  b 

مستوى 
 * N.S  N.S N.S * * المعنوية

 . ضمن العمود الواحد تختلف معنويامتوسطات المعامالت ذات األحرف المختلفة (P<0.05)،  الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل 
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٣٩٦ 

 

إن االرتفاع  في حين .)٣٧و ٣٦(اتفقت ھذه النتائج مع 
دور البايوتين في زيادة إلى لمعنوي لبروتين بالزما الدم يعود ا

وفي ايض البروتين ) Protein synthesis(تحفيز تصنيع البروتين 
تكون إنزيمات البايوتين مھمة في تخليق البروتين وإزالة األمين 

وايض ) Purine(من األحماض االمينية وتخليق البيورينات 
ضروري لعملية نقل الكاربوكسيل األحماض النووية والبايوتين 

 أن )٢٩( إذ أوضح )٤ ( مختلف األحماض االمينيةبناءفي 
 إذ يعمل Carboxylases البايوتين يعمل كمرافق إنزيمي لإلنزيمات

كمجموعة ال بروتينية مرافقة في اإلنزيمات على نقل 
الكاربوكسيل المتحرك ومن ھذه اإلنزيمات الكاربوكسيليز التي 

 Methyl crotonlyبايوتين كمرافق إنزيمي ھو إنزيميستخدمھا ال
COA Carboxylaseو Propionyl COA Carboxylaseالذي  

   .)٣٨( يستخدم في المسار البنائي والھدمي لألحماض االمينية
  تأثير حقن بيض التفقيس بالبايوتين في العد٥ جدول يبين

يض  معامالت حقن البتفوقتالتفريقي لخاليا الدم البيض حيث 
معامالت السيطرة في نسبة الخاليا اللمفية على بالبايوتين 

)Lymphocytes(  وخاصةبعمر يوم واحد بعد الفقس لألفراخ 
على جميع المعامالت ) P<0.05( معنويا التي تفوقت T2المعاملة 

نسبة خاليا  كما أنخفضت .المحقونة ومعامالت السيطرة
 البيض معنويا  معامالت حقنفي) Heterophils(الھيتروفيل 

)P<0.05( عن معاملة السيطرة T0وبالتالي حدوث أنخفاض ، 
الخاليا اللمفية /  خاليا الھيتروفيل H/L في نسبة )P<0.05( معنوي

لبقية  أمابالنسبة. في معامالت الحقن مقارنة بمعاملة السيطرة
والخاليا ) Monocytes(الخاليا األحادية خاليا الدم البيض، 

فلم يكن ) Basophils(والخاليا القاعدية ) Eosinophils(الحامضية 
  .ھناك فروق معنوية بين المعامالت المحقونة ومعاملة السيطرة

 )Lymphocytes(يعود السبب في زيادة إعداد خاليا اللمفاوية 
لكونھا تشارك في المناعة وكون البايوتين يحسن من مناعة الجسم 

انات النامية يثبط تطور أن نقص البايوتين في الحيو) ٢١(ذكر إذ 
 والعقد Spleenوالطحال  Thymus غدة ثايموس(فاوي النسيج اللم
ويؤدي إلى انخفاض تكوين الخاليا ) Lymph nodesاللمفاوية 
 ٢ونالحظ من الجدول . ألجسام المضادة في الطحاللالمنتجة 

زيادة معنوية في وزن الطحال وغدة فابرشيا وبالتالي زيادة في 
  ).٤١- ٣٩( اتفقت ھذه النتائج مع ما وجده ا اللمفاوية،إعداد خالي
مدى قدرة  )الخاليا اللمفية/ خاليا الھيتروفيل ( H/Lنسبة تمثل 

الطير على مقاومة اإلجھاد فكلما انخفضت ھذه النسبة دلت على 
وان معامالت الحقن بالبايوتين ) ٤٢(زيادة مقاومة الطير لإلجھاد 

ة اإلجھاد من خالل تحسين قابلية أعطت قابلية للطير على مقاوم
  ).٢٧ و٢٦، ٢٢ (الجسم الفسلجية والمناعية

 ٥٨نستنتج من ھذه الدراسة بأن حقن بيض التفقيس بـ 
مايكروغرام بايوتين قبل الحضن أدت الى تحسين نوعية االفراخ 

  .ضلالفاقسة الشكلية والفسلجية وبالتالي ستنمو وتتطور بشكل أف
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