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استخدام المیثیونین في معالجة اإلصابة بمتالزمة نزف الكبد الدھني المحدث تجریبیاً ببیروكسید 
  الھیدروجین  في الدجاج البیاض

  صائب یونس عبدالرحمن
  كلیة الزراعة والغابات/ قسم الثروة الحیوانیة 

 لجامعة الموص

  منتھى محمود القطان
  كلیة العلوم/ قسم علوم الحیاة 

 جامعة الموصل
  

 الـخالصة
المستھلك في مmاء الشmرب  %) ٠.٥(صممت ھذه الدراسة لمعرفة إمكانیة بیروكسید الھیدروجین 

في الmدجاج البیmاض ومmن ثmم التحقmق مmن تmداخل األذى  oxidative stress، إلحداث اإلجھاد التأكسدي 
كmmان مؤشmmر  فmmي ھmmذا النمmmوذج وقmmد FLHSالتأكسmmدي المحmmدث فmmي نشmmوء متالزمmmة نmmزف الكبmmد الmmدھني 

حصول األذى التأكسmدي یmتم عmن طریmق قیmاس مسmتویات الكلوتmاثیون والمالوندایلدیھایmد فmي نسmیج الكبmد 
وقmmد أظھmmر . وكmmذلك مسmmتوى األنmmزیمین االلنmmین امینmmو تmmرانس فیریmmز األسmmبارتیت امینmmو تmmرانس فیریmmز 

H2O2 )ترو %) ٠.٥mوز والكولیسmتوى الكلوكmmي مسmة فmادة معنویmmرب زیmاء الشmي مmیریدات فmmل والكلیس
نسmmmیج الكبmmmد وارتفmmmاع معنmmmوي فmmmي مسmmmmتوى الثالثیmmmة وانخفmmmاض معنmmmوي فmmmي مسmmmتوى الكلوتmmmmاثیون 

لنسیج الكبد وكmذلك حصmل ارتفmاع معنmوي فmي مسmتوى األنmزیمین االلنmین امینmو تmرانس  دالمالوندایلدیھای
فmي أحmداث  %) ٠.٥( H2O2فیریز األسبارتیت امینو ترانس فیریز في مصل الدم  مما یدل على قابلیة 

وقmmد تmmم اسmmتخدام .  وبعمmmر خمسmmین أسmmبوع Hubbardاإلجھmmاد التأكسmmدي فmmي الmmدجاج البیmmاض مmmن نmmوع 
مجامیع وكل مجموعmة  ٥إلى المیثیونین على شكل كبسوالت في الفم وقد تم تقسیم الدجاج البیاض البالغ 

ختیmار الحmامض أألمینmي األساسmي وقmد تmم ا.  یومmاً  ٢٨طیور وقد عوملت الطیور یومیاً ولمدة  ٧ضمت 
كغم وزن الجسم باعتباره من مضادات األكسmدة لغmرض معرفmة قدرتmھ علmى الحمایmة / ملغم  ٣٥بتركیز 

  :من اإلجھاد التأكسدي أو إزالة تأثیرات اإلجھاد التأكسدي وكما یأتي 
  .یوماً  ٢٨معاملة الدجاج البیاض بالمیثیونین ولمدة  -١
 .من بدایة المعاملة  %) ٠.٥( H2O2میثیونین مع معاملة الدجاج البیاض بال -٢
ثم المعاملة بالمیثیونین إبتداءاً من الیmوم  %) ٠.٥( H2O2إجھاد الدجاج البیاض من بدایة المعاملة بـ  -٣

الخmmامس عشmmر للمعاملmmة وقmmد أظھmmرت المعاملmmة بmmالمیثیونین تmmأثیرات متشmmابھة أثنmmاء اسmmتخدامھا إذ سmmببت 
االلنmین ز والكولیسترول والكلیسیریدات الثالثیة وانخفmاض مسmتوى األنmزیمین خفضا في مستوى الكلوكو

امینmmو تmmرانس فیریmmز األسmmبارتیت امینmmو تmmرانس فیریmmز  فmmي مصmmل الmmدم فضmmالً عmmن ارتفmmاع مسmmتوى 
mmmتوى المالوندایلدیھایmmmاض مسmmmاثیون وانخفmmmذلك دالكلوتmmmد وكmmmن ووزن الكبmmmاض دھmmmذه.  انخفmmmائج ھmmmإن نت 

 مة مع الفرضیات العلمیة القائلة بأن الجذور الحرة ھي من المسmببات القویmة لحmدوثكانت منسج الدراسة
 H2O2بmـ المحmدث  في الدجاج البیاض وعلیھ فإن اإلجھاد ألتأكسدي FLHSمتالزمة نزف الكبد الدھني 

ختلفmة في الدجاج البیاض یمكن عده نمطاً تجریبیاً جدیداً ، الستخدامھ في الدراسات العلمیة الم %) ٠.٥(
  .إلحداث حالة مشابھة لمتالزمة نزف الكبد الدھني 

  
  دمةالمق

والتmي ) Fatty Liver hemorrhagic syndrome) (FLHS(متالزمmة نmزف الكبmد الmدھني 
التي تحدث في قطعان الدجاج البیاض وخصوصmاً الكبیmرة العمmر مmن السmالالت الثقیلmة  ھي أحد الحاالت

ھmmي زیmmادة ھmmالك الطیmmور المفmmاجئ خmmالل ذروة  ةلظmmاھرة لھmmذه المشmmكلوعالیmmة اإلنتmmاج وأول العالمmmات ا
فضالً عن ذلك یكون الكبد ھشاً وشmاحباً . وكامل إنتاجھا حیث تظھر بقع نزفیة على الكبد أثناء تشریحھا 

ولونھ یتدرج بین األصفر الذھبي واألصفر الشاحب وتزداد بشmكل كبیmر نسmبة الmدھن فmي الكبmد والتmي قmد 
إن ھذا االرتفاع في نسبة الmدھن یعتبmر عmامالً مسmاعداً %) .  ٤٠( األحیان إلى أكثر من تصل في بعض

وھنmاك عmدد مmن العوامmل اإلضmافیة .من فترة إنتاج البیض  على كثرة حدوث اإلصابة في النصف الثاني
اً والوراثmmة والمmواد السmmامة، والھورمونmات وأخیmmر مثmmل التغذیmة والبیئmة FLHSالتmي تشmارك فmmي حmدوث 

إن اآللیات الجزئیة لحدوث نmزف الكبmد الmدھني غیmر  ) .١٩٨٨،  Leesonو  Squire(الجذور الحرة   
  مفھومmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmة بشmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmكل كامmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmل لحmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmد اآلن

  

  . ٢٠٠٦مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثاني 
  .   ٢٠٠٧/ ١/ ٣١وقبولھ   ٢٠٠٦/  ٩/  ١١تاریخ تسلم البحث 
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لmدھون غیmر المشmبعة فmي أعmالف الmدجاج فضmالً عmن تجمmع ویعتقد بأن ھmذا النmزف یحmدث بسmبب تmزنخ ا
ممmا یmؤدي إلmى حصmول أذى فmي أغشmیة  Lipid Peroxidationالmدھون فmي خالیmا الكبmد  تبیروكسmیدا

mmب الداخلیmmیة التراكیmmة وأغشmmا الكبدیmmة الخالیmmة للخلی)Squire  وLeeson  ،و  ١٩٨٨Spurlock  و 
Savage،دفت ا) . ١٩٩٢mmmmاس   ھmmmmذا األسmmmmى ھmmmmة وعلmmmmة الحالیmmmmى دور ) ١لدراسmmmmرف علmmmmالتعH2O2 

معرفة مدى قابلیة الحامض أألمیني األساسي المیثیونین فmي منmع ) ٢) . FLHS(في حدوث   %) ٠.٥(
 .حدوث أو عكس تأثیرات اإلجھاد التأكسدي في الدجاج البیاض 

  
  مواد البحث وطرائقھ

  :تصمیم التجربة 
وذلmك عmن  Experimentally – induced oxidative stressإحداث اإلجھmاد ألتأكسmدي تجریبیmاً  -١

  .البالغ  الدجاج البیاض إلى ماء شرب  %) ٠.٥(H2O2 طریق إضافة بیروكسید الھیدروجین 
إضافة الحامض أألمیني المیثیونین ومعرفة قدرتھ على الحمایmة مmن اإلجھmاد ألتأكسmدي وتmأثیره علmى  -٢

الكبmmmmد ومسmmmmتوى تmmmmزنخ الmmmmدھون ممmmmmثالً بقیmmmmاس  فmmmmي) Glutathione )GSHمسmmmmتوى الكلوتmmmmاثیون 
 Aspartateوكmmmmmmmذلك تركیmmmmmmmز األنmmmmmmmزیمین ) Malondialdehyde )MDAالمالوندایلدیھایmmmmmmmد 

aminotransferase )AST(  وAlanine  aminotransferase  )ALT ( ن ووزنmmmذلك دھmmmوك
وكmmوز والكولیسmmترول فضmmالً عmmن بعmmض القیاسmmات الكیمیائیmmة الحیاتیmmة ممثلmmة بقیmmاس تركیmmز الكل% الكبmmد 

  .الكلیسیریدات الثالثیة 
 إذ اسmتخدم فmي ھmذه الدراسmة ٢٠٠٣أجریت ھذه الدراسة في كلیة الزراعة والغابات في سنة : الحیوانات

علیھmا مmن  الفرنسmیة تmم الحصmول ISA Brownمmن شmركة   Hubbardدجاج بیاض فرنسي مmن نmوع 
 أسmبوعاً وقmد تmم تجھیmز القاعmة بكافmة ٥٠یmور بعمmر األمین المحدودة في الموصل وكانت ھذه الط شركة

مستلزمات البحث من حرارة وإضاءة وتھویة وتصریف میاه ولقد تم إخضاع الدجاج لمدة تمھیدیة أمmدھا 
غmmم درجmmة  ١٨٠٠ – ١٧٠٠التmmأقلم علmmى المكmmان والعلیقmmة ، معmmدل أوزان الطیmmور مmmن  أسmmبوع لغmmرض

  حmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmرارة القاعmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmة مmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmن
سmmاعة یومیmmاً وكانmmت  ١٦  -١٤وبمعmmدل إضmmاءة   ٧٥-٧٠بmmة تتmmراوح بmmین وكانmmت الرطو °م ٣٠ – ١٨

  .تربیة الطیور تربیة أرضیة إذ تم تقسیم القاعة بواسطة أسالك مشبكة 
تmmم تغذیmmة الطیmmور علmmى علیقmmة خاصmmة بالmmدجاج البیmmاض وكانmmت مكونmmات العلیقmmة والتركیmmب :  العلیقSSة

،  National Research Council) (N R C(الكیمیmاوي للعالئmق حسmب المجلmس الmوطني لألبحmاث 
  . ١٦.٢٨ومستوى البروتین  ٢٩٢٤غم / وكان مستوى الطاقة الممثلة كیلو سعرة ) ١٩٩٤

  :المعامالت 
أعطیت طیور ھذه المجموعة الكبسوالت الفارغة یومیاً عmن طریmق الفmم ، عmدد  :مجموعة السیطرة  -١

  .  غم ١٧٥٨،  ٤= االبتدائي في ھذه المجموعة ، بلغ معدل الوزن  ٧= الطیور في ھذه المجموعة 
أعطیت طیور ھذه المجموعmة الكبسmوالت الفارغmة یومیmاً  :H2O2 مجموعة بیروكسید الھیدروجین  -٢

، عmدد الطیmور فmي ) ١٩٩٨الكنmاني، ( إلى ماء الشmرب  %) ٠.٥(H2O2 وقد تم إضافة عن طریق الفم 
  . غم  ١٧٣٦،  ٨= ئي لھذه الطیور ، بلغ معدل الوزن االبتدا ٧= ھذه المجموعة 

أعطیmت طیmmور ھmذه المجموعmmة الكبسmوالت الحاویmmة علmى المیثیmmونین بتركیmmز   :مجموعSة المیثیSSونین  -٣
،  ٧= یوماً ، عدد الطیور في ھذه لمجموعmة  ٢٨وكان التجریع یومیاً لمدة ) كغم وزن جسم/ ملغم  ٣٥(

  .غم  ١٧٣٦= بلغ معدل الوزن االبتدائي لھذه الطیور 
مmع مmاء   %) ٠.٥(H2O2 أعطیت طیور ھmذه المجموعmة: ومیثیونین من البدایة  H2O2مجموعة  -٤

وكmان ) كغmم وزن جسmم/ ملغmم  ٣٥(الشرب یومیاً وجرعت الكبسوالت الحاویة علmى المیثیmونین بتركیmز 
بتmدائي لھmذه ، بلmغ معmدل الmوزن اال ٧= یوماً ، عدد الطیmور فmي ھmذه المجموعmة  ٢٨التجریع یومیاً لمدة 

  .غم  ١٧٣٦= الطیور 
أعطیmmmmت طیmmmmور ھmmmmذه المجموعmmmmة : ومیثmmmmایونین مmmmmن الیmmmmوم الخmmmmامس عشmmmmر  H2O2مجموعmmmmة  -٥

H2O2)٠.٥ (%        زmونین بتركیmى المیثیmة علmمع ماء الشرب یومیاً وجرعت الكبسوالت الحاوی)٣٥ 
،  ٧= طیور فmي ھmذه المجموعmة ابتداء من الیوم الخامس عشر للمعاملة ، عدد ال) كغم وزن جسم/ ملغم 

  .غم  ١٧٧٦،  ٥= بلغ معدل الوزن االبتدائي لھذه الطیور 
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مmل  ٥تم أخذ عینات الدم أثناء عملیة الذبح فوضعت في أنابیب زجاجیmة خاصmة سmعة : فصل مصل الدم 
و  ASTوالكلسmیریدات الثالثیmة واألنزیمmات   لوتم قیاس الكلوكوز والكولیسترو. ، ثم فصل مصل الدم 

ALT  دmع الكبmد وضmأما نماذج األنسجة فقد تم الحصول علیھا بعد الذبح مباشرة ویعد تنظیف الذبیحة وق
وقmmد تmmم  MDAوكmmذلك  GSHلغmmرض قیmmاس مسmmتوى %  ٨٥فmmي المحلmmول الفسmmلجي المبmmرد بتركیmmز 

  :وكما یأتي ) ١٩٨٠،  AOAC(للدھن الخام في الكبد كما جاء في % تقدیر 
  وزن العینة بعد االستخالص – خالصوزن العینة قبل االست

  ١٠٠×      ــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   للدھن% 
  وزن العینة األصلي                                          

  

فmتم تقmدیره حسmب الطریقmة  MDAو ) ١٩٧٩(وأخرون  Moronفقدر وفق طریقة  GSHأما 
  .  ) ١٩٨٤(وأخرون   Gilbert التي أتبعھا

 Syrbio paris franceالمصmنعة فmي  Kitوذلmك باسmتخدام عmدة التحلیmل  :الحیاتیة  ةالتحالیل الكیمیائی
  .للكواشف الطبیة في فرنسا 

حللmmت البیانmات إحصmmائیاً باسmتخدام تحلیmل التبmmاین وتmم مقارنmmة متوسmطات المجmmامیع  :التحلیSل اإلحصSائي 
 P ) (Steel  £٠.٠٥(المتعدد عند مستوى احتمmال  Duncans multiple rang testباستخدام اختبار 

 ) .١٩٦٠،  Torrieو 
  

 النتائج والمناقشة
فmmي مسmmتوى الكلوكmmوز والكولیسmmترول والكلیسmmیریدات الثالثیmmة فmmي  H2O2تmmأثیر المعاملmmة بmmالمیثیونین و

وى فmmي مسmmت ) P £٠.٠٥(أدت المعاملmmة بmmالمیثیونین إلmmى انخفmmاض معنmmوي  : مصmmل دم الmmدجاج البیmmاض
وكان االنخفmاض أكثmر معنویmة  H2O2مقارنة مع مجموعتي السیطرة و  ٥و  ٤و  ٣الكلوكوز للمجامیع 

 ٥و  ٤و  ٣وأدت المعاملmmة بmmالمیثیونین للمجmmامیع .  ٥و  ٤، مقارنmmة مmmع المجمmmوعتین  ٣فmmي المجموعmmة 
فmي حmین أدت ،  H2O2في مستوى الكلیسیریدات الثالثیة مقارنة مع )  P £٠.٠٥(إلى انخفاض معنوي 

و  ١إلى خفض مستوى الكلیسmیریدات الثالثیmة ، مقارنmة مmع مجموعmة  ٣المعاملة بالمیثیونین للمجموعة 
فmي مسmتوى الكولیسmترول )  P £٠.٠٥(إلmى ارتفmاع معنmوي  ٢للمجموعة  H2O2وأدت المعـاملة بـ   ٢

إلmى انخفmاض معنmوي  ٥و  ٤ و ٣مقارنة مع بقیة المجامیع في حین أدت المعاملة بmالمیثیونین للمجmامیع 
ومجموعة السیطرة وكان االنخفاض أكثmر معنویmة  H2O2في مستوى الكولیسترول مقارنة مع مجموعة 

 ٤وانخفض مستوى الكولیسترول معنویاً فmي مجموعmة  ٥و  ٤مقارنة مع المجموعتین  ٣في المجموعة 
ض مستوى الكلوكوز في مصmل دم إن قدرة المیثیونین على خف) . ١الجدول ( ٥، مقارنة مع المجموعة 

الmmدجاج البیmmاض ربمmmا یعmmود  إلmmى قدرتmmھ فmmي تثبmmیط إفmmراز ھورمmmون الكورتیكوسmmتیرون وبmmذلك یثmmبط مmmن 
إذ یقلmmل تحلmmل األنسmmmجة وعنmmدھا یmmزداد خmmmزین الكالیكmmوجین فmmي الجسmmmم  Gluconeogenesisعملیmmة 

  وبالتmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmالي یmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmنخفض مسmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmتوى السmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmكر فmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmي الmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmدم
)Mckee  ، ا أو  )١٩٩٧وأخرونmیة ، ممmا البنكریاسmا بیتmن خالیmولین مmإنھ یحفز إفراز ھورمون األنس

یزید من دخول الكلوكوز إلى داخل األنسجة وبھذا یقل مستواه في الدم ، كما ھو الحال فmي بmذور الحلبmة 
أما قدرة المیثیونین في تخفیض مستوى الكولیسترول والكلیسیریدات الثالثیة فھmو یتفmق . وورق الزیتون 

mmع مmmجلتھ مmmاني ، (ا سmm١٩٩٨الكن(   ونینmmاء المیثیmmن أن إعطmmم)م %  ٠.٦mmف/ ملغmmم علmmراخ ) كغmmى أفmmإل
الmmmدجاج یخفmmmض مmmmن مسmmmتوى الكولیسmmmترول والكلیسmmmیریدات الثالثیmmmة ویعتقmmmد أن ذلmmmك یعmmmود إلmmmى قmmmدرة 

، ) ٣ل الجmدو(المیثیونین في تعزیز دور مضادات األكسدة فـي الخلیـة وتقلیـل تأثیـر اإلجھmـاد التأكسmدي 
مما ینشط من عمل الخالیا الجسمیة ومن ضمنھا خالیا بیتا البنكریاسیmـة وینشmـط إفmراز األنسmولین الmذي 

  .یعمل على خفض مستوى الكلیسیریدات الثالثیـة والكولیسترول فـي الـدم بصورة غیر مباشرة 
الSSدجاج  فSSي مصSSل دم ASTو  ALTفSSي مسSSتوى األنSSزیمین  H2O2تSSأثیر المعاملSSة بSSالمیثیونین و

مقارنmة مmع  ALTفي مستوى أنزیم )  P £٠.٠٥(إلى ارتفاع معنوي  H2O2أدت المعاملة بـ  :البیاض 
إلى انخفاض معنوي فmي ) ٣(في حین أدت المعاملة بالمیثیونین للمجموعة ) ٤و  ٣و  ١(المجامیع  باقي

سmتواه إلmى مسmتوى مmن إعmادة م) ٤(مقارنة مع باقي المجامیع وتمكنmت المجموعmة  ALTمستوى أنزیم 
فmي )  P £٠.٠٥(إلmى ارتفmاع معنmوي ) ٢(للمجموعmة  H2O2وأدت المعاملة بmـ ) . ٢الجدول (السیطرة 

  .المجامیع  مقارنة مع باقي ASTمستوى أنزیم 
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تmmmmmmأثیر المعاملmmmmmmة بmmmmmmالمیثیونین فmmmmmmي مسmmmmmmتوى الكلوكmmmmmmوز والكلیسmmmmmmیریدات الثالثیmmmmmmة                             ) : ١(الجmmmmmmدول 
  .لكولیسترول في مصل دم الدجاج البیاض وا

 الـمـعـامـالت
 الكولیسترول الكلیسیریدات الثالثیة  الكـلوكوز

  دسیلتر / ملغم 

 ب ٢٠٫٦٤±    ٤٨٦٫٤ أ ب ٣ ٫ ٧٧± ٤٨٦ ٫ ٤ أ ٤ ٫ ٤٣±٢٦٤ السیـطـرة معاملة
 أ ١٨ ٫ ٦٤±  ٤٨٥ ٫ ٦ أ ١٣ ٫ ٤٠± ٥٣٠ ٫ ٥ أ ٥ ٫ ٧١±  ٢٧٣ ٫ ٢ األولىالمعاملة 

 ھـ ٤ ٫ ٦±  ١٠٤ ٫ ٩ جـ ٢٧ ٫ ٤٩ ± ٣٦٠٫ ٣ جـ ٣ ٫٠٢ ±١٣٣٫ ٧٧ المعاملة الثانیة
 د  ٦ ٫٣٣±١٨٥ ٫ ٦ ب ١٤ ٫ ٧٨± ٤٤١٫ ١ ب ١٢ ٫ ٧١  ±١٧٣ ٫ ٩ المعاملة الثالثة

 جـ  ٦ ٫ ٩٢± ٣٢٨٫٢ ٣ ب ١٥ ٫ ١٩ ±٤٦٥ ب ٢٢ ٫ ٢٩± ١٧٥ ٫ ٦ المعاملة الرابعة
  .یوما  ٢٨اء الشرب یومیاً ولمدة في م %) ٠.٥( H2O2: المعاملة األولى 
  . یوماً  ٢٨یومیا لمدة ) كغم وزن الجسم/ملغم ٣٥(میثیونین كبسوالت في الفم : المعاملة الثانیة 
كغmم /ملغmم ٣٥(یومmاً ومیثیmونین كبسmوالت فmي الفmم  ٢٨في مmاء الشmرب یومیmاً لمmدة   %) ٠.٥( H2O2: المعاملة الثالثة 

  . اً یوم ٢٨یومیا لمدة ) وزن الجسم
كغmم /ملغmم ٣٥(یومmاً ومیثیmونین كبسmوالت فmي الفmم  ٢٨في مmاء الشmرب یومیmا لمmدة   %) ٠.٥( H2O2: المعاملة الرابعة 

  .ابتداًء من الیوم الخامس عشر للمعاملة ) وزن الجسم
  ٧= الخطأ القیاسي ، عدد الطیور في كل مجموعة  ±القیم تمثل المعدل  -

  . )  P £٠.٠٥(احد تعني وجود فروقات معنویة بمستوى احتمال الحروف المختلفة ضمن العمود الو
  

االلنین امینو ترانس فیریز و األسmبارتیت تأثیر المعاملة یالمیثیونین في مستوى األنزیمین ) : ٢(الجدول 
  .في مصل دم الدجاج البیاض  AST)و  ALT( امینو ترانس فیریز

 الـمـعـامـالت
االلنین امینو ترانس 

 لتر/ وحدة دولیة فیریز
 ترانس االسبارتیت امینو

 لتر/ وحدة دولیة فیریز

 ب ٠ ٫ ٢٤ ± ٧ ٫ ٤٢ ب ٠ ٫ ١٩ ± ٣ ٫ ٥٦ السیـطـرة معاملة

 أ ٠ ٫ ٢٣± ٩ ٫ ٧ أ ٠ ٫ ٢١± ٥ ٫ ٢٨ األولىالمعاملة 

  جـ ٠ ٫ ٨٦±  ٤ ٫ ٨٦  جـ ٠ ٫ ٣٧±  ١ ٫ ٧٤ المعاملة الثانیة

  ب ٠ ٫ ٤٧±   ٥ ٫ ٣٦  ب ٠ ٫ ١٢± ٣ ٫ ٩٧ عاملة الثالثةالم

  ب ٠ ٫ ٢٥± ٨ ٫ ٣٤  أ ٠ ٫ ١٣±  ٥ ٫ ٠٥ المعاملة الرابعة
  .یوما  ٢٨في ماء الشرب یومیاً ولمدة  %) ٠.٥( H2O2: المعاملة األولى 
  . یوماً  ٢٨یومیا لمدة ) كغم وزن الجسم/ملغم ٣٥(میثیونین كبسوالت في الفم : المعاملة الثانیة 
كغmم /ملغmم ٣٥(یومmاً ومیثیmونین كبسmوالت فmي الفmم  ٢٨في مmاء الشmرب یومیmاً لمmدة   %) ٠.٥( H2O2: المعاملة الثالثة 

  . یوماً  ٢٨یومیا لمدة ) وزن الجسم
كغmم /ملغmم ٣٥(یومmاً ومیثیmونین كبسmوالت فmي الفmم   ٢٨في ماء الشرب یومیا لمmدة   %) ٠.٥( H2O2: المعاملة الرابعة 

  .عاملة ابتداًء من الیوم الخامس عشر للم) وزن الجسم
  ٧= الخطأ القیاسي ، عدد الطیور في كل مجموعة  ±القیم تمثل المعدل  -

  . ) P £٠.٠٥(المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروقات معنویة بمستوى احتمال  الحروف  
  

مقارنmة مmع مجموعmة  ASTفي حین أدت المعاملة بmالمیثیونین إلmى انخفmاض معنmوي فmي مسmتوى أنmزیم 
H2O2 ة للمجmm٢(موع ( ةmmي المجموعmmاً فmmاض معنویmmان االنخفmmوك)یطرة ) ٣mmة السmmع مجموعmmة مmmمقارن

  ) .٢الجmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmدول (
یعmود إلmى دور المیثیmونین فmي تعزیmز  ASTو  ALTإن قدرة المیثیونین في تخفیض مستوى األنزیمین 

إذ یوضmmح تعزیmmز ) ٣(مضmادات األكسmmدة حیmث أنmmھ قلmmل مmن اإلجھmmاد التأكسmmدي كمmا یتضmmح مmmن الجmدول 
فmmي  H2O2 تmmأثیر المعاملmmة بmmالمیثیونین و. فmmي نسmmیج الكبmmد  MDAوخفmmض مسmmتوى  GSHمسmmتوى 
للمجموعmة  H2O2أدت المعاملة بـ  : في الدجاج البیاض% الكبد  ودھن ووزن MDAو GSHمستوى 

مقارنmmة مmmع بقیmmة المجmmامیع ، فmmي حmmین أدت  GSHفmmي مسmmتوى  )  P £٠.٠٥(إلmmى انخفmmاض معنmmوي  ٢
ووصmل االرتفmاع   H2O2معنویmا ، مقارنmة مmع مجموعmة  GSHیثیونین إلى رفع مسmتوى المعاملة بـ الم

مقارنmة مmع مجموعmة السmیطرة  ٣أو أكثmر معنویmا فmي المجموعmة  ٤إلى مستوى السیطرة في المجموعة 
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مقارنة  MDAفي مستوى  ) P £٠.٠٥(إلى ارتفاع معنوي  ٢للمجموعة  H2O2وأدت المعاملة بـ  . ١
مقارنmة  MDAمیع ، في حین أدت المعاملة بـ المیثیونین إلى انخفاض معنوي في مستوى مع بقیة المجا
، مقارنة مع السmیطرة  ٣، ووصل االنخفاض إلى المستوى المعنوي في المجموعة  H2O2مع مجموعة 

 £٠.٠٥(إلى ارتفاع معنوي في نسبة دھن الكبد بمستوى احتمmال  ٢للمجموعة  H2O2وأدت المعاملة بـ 
P  (ى مmالمیثیونین إلmـة بmین أدت المعاملmي حmـامیع فmة المجmع بقیmي % ١٧.٨قارنة مmوي فmاض معنmانخف

 ٣والسیطرة وكان االنخفـاض أكثر معنویة في المجموعmة  H2O2 الكبد مقارنة مع مجموعتي دھن نسبة
وأدت .  ٥مقارنmmmة مmmmع المجموعmmmة  ٤معنویmmmة فmmmي المجموعmmmة  وأكثmmmر ٥و  ٤مقارنmmmة مmmmع المجمmmmوعتین 

 مقارنmة مmع بقیmة الكبmد فmي نسmبة وزن)  P £٠.٠٥(إلى ارتفاع معنmوي  ٤للمجموعة  H2O2عاملة بـ الم
إلى انخفاض معنmوي فmي نسmبة وزن  ٥و  ٤و  ٣المجامیع ، في حین أدت المعاملة بالمیثیونین للمجامیع 

ة مmmن إعmmادة مسmmتواه إلmmى مجموعmm ٤و  ٣وتمكنmmت المجموعتmmان  H2O2الكبmmد ، مقارنmmة مmmع مجموعmmة 
لقد أبدى المیثیونین قابلیة في الحmد مmن تmأثیرات اإلجھmاد التأكسmدي ، الmذي تمثmل ) . ٣الجدول (السیطرة 

وإن tلیmة عمmل المیثیmونین بوصmفھ مضmmاداً . فmي نسmیج الكبmد  GSHوارتفmاع مسmتوى  MDAبانخفmاض 
ل المؤكسد  فانmھ یتغیmر لألكسدة مازالت غیر واضحة المعالم فقد ذكر بأن المیثیونین عند تعاملھ مع العام

وبالتmmالي فmmان بقایmmا المیثیmmونین تقmmوم بتmmوفیر تركیmmز عmmال┑ للتفmmاعالت  Methionine sulfoxideإلmmى 
reactants  ًیاmزاالً عكسmدث اختmد یحmك فقmن ذلmالتي تصبح كافیة لتكون مصائد للعامل المؤكسد فضال ع

لmmذي یmmؤدي إلmmى تحفیmmز تنmmاوبي ا Methionine sulfoxide reductaseللمیثیmmونین بوسmmاطة أنmmزیم 
)Catalytically ( مmل الجسmدة داخmادات األكسmام مضmفي عمل نظ)Levine رونmوان  ) ١٩٩٦،  وأخ

 )١٩٩٨(فmي نسmیج الكبmد یتفmق مmع مmا سmجلتھ الكنmاني  GSHورفmع  MDAقدرة المیثیونین في خفmض 
یتعلmق بقmدرة المیثیmونین فmي أما فیمmا . في ماء الشرب   %) ٠.٥( H2O2على أفراخ الدجاج المعامل بـ 

خفض مستوى نسmبة دھmن ووزن الكبmد فmال توجmد دراسmات تعmزز ھmذه النتmائج  إذ تعmد ھmذه الدراسmة ھmي 
األولى في ھذا المجال وان مناقشة ھذا النتائج سوف تكون من واقع الدراسmة الحالیmة وان الدراسmة تعتقmد 

ربما یعود إلى تعزیز دور مضادات األكسmدة فmي الكبد  دھن ووزن نسبة  إن قدرة المیثیونین في تخفیض
  .الكبد  دھن ووزن الخلیة وتقلیل تأثیر اإلجھاد التأكسدي مما یقلل من كمیة الدھون في الكبد وبذلك یقل 

  
 في نسmیج الكبmد ودھmن MDAو  GSHفي مستوى  H2O2تأثیر المعاملة بالمیثیونین و ) : ٣(الجدول 

 .في الدجاج البیاض % الكبد ووزن

 الـمـعـامـالت

GSH         
غم نسیج /مایكرومول 

 رطب

MDA      
غم نسیج /نانومول 

 رطب
 %الوزن  الكبد %الوزن  الكبد دھن

 جـ ٠ ٫ ١٥±٣ ٫ ٢٠ ب٠ ٫ ٢٢± ١٢ ٫  ٥ جـ ٩ ٫ ٢ ±٤١٦ ب ٠ ٫ ١٩  ±٢ ٫ ١١ السیـطـرةمعاملة

 أ ٠ ٫ ١٦±  ٤ ٫ ٤٠ أ ٠ ٫ ١٧±١٧ ٫ ٨ أ ١٨ ٫ ١ ±٥٩٦ د ٠ ٫ ١٢ ± ١ ٫ ١٢ األولىالمعاملة 

 ب جـ ٠ ٫ ٠٥± ٣ ٫ ٥٠ ھـ٠ ٫ ١٢±٣ ٫ ٧٥ د٤ ٫ ٨ ±٢٠٩ ٫ ٤ أ ١ ٫ ٠٦ ± ٣ ٫ ٧٤ المعاملة الثانیة

 ب جـ ٠ ٫ ١٣±  ٣ ٫ ٦٢ د ٠ ٫ ٠٨± ٤ ٫ ٦٩ ب ٧ ٫ ٠٦ ± ٤٧١ ب ٠ ٫ ٠٤ ± ٢ ٫ ٣٥ المعاملة الثالثة

 ب ٠ ٫ ١٨± ٣ ٫ ٧٩ جـ٠ ٫ ٢٨ ±٦ ٫ ٤٧ ب ٢ ٫ ٦٦±٤٩٧ جـ٠ ٫ ٠٧± ١ ٫ ٦٧ المعاملة الرابعة
  .یوما  ٢٨في ماء الشرب یومیاً ولمدة  %) ٠.٥( H2O2: المعاملة األولى 
  . یوماً  ٢٨یومیا لمدة ) كغم وزن الجسم/ملغم ٣٥(میثیونین كبسوالت في الفم : المعاملة الثانیة 
كغmم /ملغmم ٣٥(نین كبسmوالت فmي الفmم یومmاً ومیثیmو ٢٨في مmاء الشmرب یومیmاً لمmدة   %) ٠.٥( H2O2: المعاملة الثالثة 

  . یوماً  ٢٨یومیا لمدة ) وزن الجسم
كغmم /ملغmم ٣٥(یومmاً ومیثیmونین كبسmوالت فmي الفmم   ٢٨في ماء الشرب یومیا لمmدة   %) ٠.٥( H2O2: المعاملة الرابعة 

  .ابتداًء من الیوم الخامس عشر للمعاملة ) وزن الجسم
  ٧= ي ، عدد الطیور في كل مجموعة الخطأ القیاس ±القیم تمثل المعدل  -

  . )  P £٠.٠٥(الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروقات معنویة بمستوى احتمال 
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ABSTRACT 
This study was designed to determine the ability of hydrogen peroxide 

(0.5 %) consumed in drinking water to induce oxidative stress in lying hens 
and to make sure of oxidative stress interference occurred in creating fatty liver 
hemorrhagic syndrome (FLHS) in this pattern. Oxidative stress was determined 
through measuring the levels of glutathione (GSH) and malondialdehyde 
(MDA) in liver tissue and of Alanine aminotransferase (ALT) and Aspartate  
aminotransferase (AST) aspartate amino enzymes levels . H2O2 treatment 
showed significant increase in glucose , cholesterol and triglycerides levels and 
significant decrease in liver tissue glutathione GSH and asignificant increase in 
liver tissue malondialdehyde MDA . The levels serum AST and ALT were 
significantly increase also , the above changes indicate the ability of oxidative 
stress in laying hens . Methionine was used to determine its ability in 
preventing oxidative stress or to remove the effects of oxidative stress .  

The methionine was used as capsules given orally . Laying hens were 
divided into (5) groups . Each group included (7) birds were treated daily for 
(28) days . 
Methionine was chosen in order to test their ability to protect birds against 
oxidative stress or To remove the effect of oxidative stress as follow : 
1-  Treating the laying hens with methionine with out oxidative stress for 28 

days . 
2- Treating the laying hens with H2O2 together and  methionine from beginning 

of treatment . 
3- Stressing the laying hens from the beginning of treatment water with then 

treat it with methionine from the (15th) day of the beginning of H2O2 
treatment . 

The treatment of methionine showed similar effects when it was used . It 
reduced the levels of glucose , cholesterol ,  triglycerides , ALT and AST in 
serum . Also the level of GSH increase whereas the level of MDA decreased , 
as well as decrease in the fat liver % . The results of this study were identical 
with the hypothesis that states : free radicals are considered strong causative 
factor in (FLHS) in laying hens so the H2O2 (0.5 %) induced oxidative stress in 
laying hens can be considered anew experimental pattern to be used in 
different scientific studies in order to create asimilar case of fatty liver 
hemorrhagic syndrome . 
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