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دراسة السمية الحادة والتغيرات الكيموحيوية المحدثة باالميتراز في افراخ الدجاج
ياسر أنور محمد و بنان خالد البكوع
فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واالدوية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل،العراق
)اإلستالم  ٣٠آذار ٢٠١٤؛ القبول  ٢٤نيسان (٢٠١٤
الخالصة
تم تقييم استجابة االفراخ للتسمم المحدث بالمبيد الحشري االميتراز من خالل دراسة بعض المؤشرات الحيوية.تم تحديد الجرعة المميتة
الوسطية )الجم (٥٠-لالميتراز اذ بلغت ) ٥٣,٠٥ملغم  /كغم( من وزن الجسم عن طريق الفم مع ظھور عالمات التسمم ،إغماض العينين،
نفش الريش ،تدلي األجنحة ،إسھال مائي ،االلعاب ،رقود على عظم القص ،والموت وأدى حقن ضاد مستقبالت ألفا  ٢االدرينيرجية
اليوھمبين بجرعتيه ) ٠,٥و١ملغم/كغم( من وزن الجسم في الخلب قبل  ١٠دقائق من تجريع االفراخ باالميتراز إلى زيادة في )الجم(٥٠-
حيث بلغت ) ٦٤,٢٧و  ٧٤,٤٤ملغم  /كغم( من وزن الجسم على التوالي ،مع تقليل شدة عالمات التسمم المحدثة باالميتراز ،وسبب إعطاء
أفراخ الدجاج جرعتين مختلفتين من االميتراز ) ٢٠و  ٤٠ملغم  /كغم( من وزن الجسم عن طريق الفم بعد ساعتين من المعاملة إحداث
زيادة معنوية في تركيز الكلوكوز في بالزما دم األفراخ ) ٧,٦٢±٢٨٠,٤٠ملغم١٠٠/مل و ٩,٢٣±٢٩٣,٦٨ملغم١٠٠/مل( على التوالي
مقارنة بتركيزه بمجموعة السيطرة ) ٦,٧٥±٢٢٦ملغم١٠٠/مل( وزيادة معنوية في مستوى الكورتيزول في البالزما ) ٤,٩٨ ± ١٠,٨٥و
 ١,٦٣ ± ١٢,٢٧نانوغرام/مل( على التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة ) ٢,٢±٩,١٢نانوغرام/مل( .أدت جرعة االميتراز ) ٤٠ملغم /
كغم( من وزن الجسم عن طريق الفم إلى إحداث زيادة معنوية في نشاط وتركيز كل من خميرة ناقلة أمين االلنين وناقلة أمين االسبارتيت
والفوسفاتيز القلوية والكرياتنين فوسفو كاينيز في بالزما دم افراخ الدجاج مقارنة بمجموعة السيطرة .تدل نتائج دراستنا الحالية على
حساسية أفراخ الدجاج للتسمم باالميتراز أكثر من باقي الحيوانات والثدييات األخرى،كما أكدت دراستنا لبعض القياسات الكيموحيوية
إحداث االميتراز لألذى الكبدي وأذى عضلة القلب والعظام باإلضافة إلى إحداث حالة الشد واإلجھاد في أفراخ الدجاج المتسممة به.

Study of acute toxicosis and biochemical changes inducd by amitraz in chicks
"Y.A.AL-Hammdani and B.K.AL-Baggou
Department of Physiology, Biochemistry & Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The aim of this study was to determined the toxic effects and biochemical changes induced by amitraz in the chicks (7-14
days). The median lethal dose (LD50) of amitraz was (53.05 mg / kg, orally. Yohimbin injection at (0.5, 1 mg / kg,
intraperitoneally) 10 minutes befor the oral administration of amitraz increased the LD50 of amitraz to (64.27 and 74.44 mg /
kg, orally), respectively. The signs of amitraz toxicosis are closing eyelid, ruffled feather, dropping of the wings, watery feces,
salivation, recumbency on the sternum and death were reduced in intensity by yohimbin injections. Tow hours after the oral
dosing amitraz at (20 and 40 mg / kg orally) significantly increased plasma glucose concentration in the chicks (280.40±7.62
and 293.68 ± 9.23mg / dl) in comparison with the control value (226±6.75 mg / dl) and significantly increased plasma cortisol
level (10.85 ± 4.98 and 12.27 ± 1.63 ng/ml) in comparison with the control value (9.12 ± 2.2 ng/ml). Amitraz at (40 mg/ kg,
orally) significantly increased plasma ALT, AST, ALP and CPK activities when compared with control values. The results
suggest that amitraz is highly toxic in chicks in comparison with other laboratory animals and mammals which adversely
affects the liver, heart and the bone and caused stressful condition in the birds.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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قياسية من درجة حرارة ) ٣٥-٣٢م( والتھوية واإلضاءة والفرشة
وجھزت بالعلف والماء بشكل مستمر واستمرت التربية لحين
إجراء التجارب على األفراخ بعمر  ١٤-٧يوم.

المقدمة
االميتراز  Amitrazھو مركب صناعي من صنف
 (١) foramidine classويعد من أھم المبيدات الحشرية
المستخدمة في مجال الطب البيطري للقضاء على الحشرات في
مختلف أنواع الحيوانات فضال عن أستخدامه للسيطرة على
الحشرات التي تصيب الخضراوات والفواكه ) ،(٢يستخدم
االميتراز وتحت اسماء تجارية كثيرة ) .(٣تكمن الفعالية الدوائية
لالميتراز في آلية عمله المتمثلة بزيادة فعالية مستقبالت األلفا ٢
األدرينيرجية  α2- adrenergic receptorsمما يؤدي الحقا إلى
حدوث التسمم ) .(٤يحدث التسمم بمادة األميتراز نتيجة لدخوله
إلى الجسم عن طريق الفم  Oral routeأو عن طريق استنشاق
األميتراز  Inhalation routeأو عن طريق تعرض الجلد للمبيد
 ،(٥) Skin exposureوثبتت بعض التأثيرات الجانبية وعالمات
التسمم في الحيوانات التي تعرضت لألميتراز وأھم العالمات
المسجلة ھي حدوث تثبيط للجھاز العصبي المركزي CNS
 depressionباإلضافة إلى تباطؤ ضربات القلب Bradycardia
وانخفاض درجة حرارة الجسم  Hypothermiaوانخفاض في
ضغط الدم  Hypotensionوارتفاع في نسبة السكر بالدم
 Hperglycemiaمما يؤدي إلى زيادة طرح السكر في البول
 Glycosureaباإلضافة إلى التقيؤ  Vomitingوفيما بعد يحدث
الفشل التنفسي  ،(٧,٦) Respiratory failureوھناك عالمات
سريرية أخرى قد تظھر على الحيوان المتسمم باألميتراز كفقدان
األنعكاسات العصبية  Loss of normal reflexوالحركة
الالمتناسقة  Incoordinationو توسع في بؤبؤ العين Mydriasis
ونقصان معدل المرور في االمعاء الدقيقة Decrease intestinal
 ،(٩,٨) transitاالميتراز سريع االمتصاص عند دخوله للجسم
عن طريق الفم ويبلغ اعلى تركيز له في الدم بعد  ٣ساعات من
التجريع الفموي وھوسريع التأيض في المعدة الى عدة مركبات
ايضية بعدھا يطرح بصورة رئيسية عن طريق البول ونسبة قليلة
منه تطرح بالبراز ) (١٠ونظرا التساع استخدام ھذا المبيد
الحشري وعدم وجود أبحاث ودراسات عن تأثيره السمي في
أفراخ الدجاج على الرغم من وجود بحوث سابقة عن سميته في
حيوانات المزرعة والحيوانات المختبرية األخرى كان ھدفنا في
ھذه الدراسة تحديد الجرعة المميتة الوسطية لألميتراز في أفراخ
الدجاج ودراسة بعض المؤشرات الحيوية كالتغيرات الكيموحيوية
التي يحدثھا األميتراز في أفراخ الدجاج.

تحضير االدوية والمبيد للتجريع
تم تحضير جرع االميتراز ) ،%١٢,٥انتاج شركة
فابكواالردنية ،االردن( واليوھمبين )مسحوق من انتاج شركة بي
دي اج ،انكلترا( باستخدام الماء المقطر ،وكان حجم تجريع
االميتراز  ٥مل /كغم من وزن الجسم عن طريق الفم ،وحجم حقن
اليوھمبين  ٥مل  /كغم من وزن الجسم في الخلب.
تحديد الجرعة المميتة الوسطية )الجم _ (٥٠لألميتراز في
أفراخ الدجاج عن طريق الفم بأستخدام طريقة الصعود والنزول
.Up and Down
استخدمت  5أفراخ دجاج بعمر ) (١٤-٧يوما وبأوزان
تراوحت ما بين )٩٩-٥٥غم( وتم اعتماد جرعة األميتراز األولية
) ٥٠ملغم/كغم( من وزن الجسم كجرعة أولية ،جرع فرخ واحد
بھذه الجرعة في الفم ،وحددت النتيجة النھائية وھي الموت أو
الحياة بعد  ٢٤ساعة من التجريع وكان مقدار الزيادة أو النقصان
في جرعة االميتراز في حالة موت الحيوان أو بقاءه حيا على
التوالي في األفراخ الالحقة ثابتا ) ١٠ملغم/كغم( من وزن الجسم
وبتكرار ھذه الطريقة بالصعود والنزول في مقدار الجرعة ولعدد
من األفراخ أمكننا حساب الجرعة المميتة الوسطية لالميتراز في
أفراخ الدجاج من المعادلة اآلتية:
LD50=XF+Kd

وتمثل  :LD50الجرعة المميتة الوسطية :Xf .أخر جرعة
استخدمت في التجربة :k .قيمة جدولية :d .مقدار الزيادة
والنقصان الثابت بالجرعة المعطاة ).(11
تحديد الجرعة المميتة الوسطية )الجم (٥٠-لألميتراز عن طريق
الفم واليوھمبين في الخلب في أفراخ الدجاج بأستخدام طريقة
الصعود والنزول.
استخدمت في ھذه التجربة ١٠افراخ بعمر ) (١٢-٧يوما حيث
قسمت األفراخ إلى مجموعتين كاآلتي:
المجموعة األولى
استخدمت  ٥أفراخ دجاج وبأوزان تراوحت ما بين )-٦٦
٩٨غم( تم اعتماد جرعة اليوھمبين ) ٠,٥ملغم/كغم( حيث حقن
فرخ واحد بھذه الجرعة في الخلب قبل  ١٠دقائق من إعطاء
االميتراز عن طريق الفم )بالجم ٥٣,٠٥) (٥٠-ملغم/كغم( من
وزن الجسم وحددت النتيجة النھائية وھي موت الحيوان أو بقائه
حيا بعد  ٢٤ساعة من المعاملة وكان مقدار الزيادة أو النقصان
بجرعة االميتراز في األفراخ الالحقة ثابتا )١٠ملغم/كغم( من
وزن الجسم وبتكرار ھذه الطريقة بالصعود و النزول في مقدار
الجرعة ولعدد من االفراخ أمكننا حساب الجرعة المميتة الوسطية

المواد وطرائق العمل
الحيوانات
استخدمت في ھذه الدراسة  ٥٠فرخ دجاج لحم نوع Ross

ومن كال الجنسين تم الحصول عليھا من مفقس محلي في مدينة
الموصل وبعمر يوم واحد ثم ربيت في بيت الحيوانات في كلية
الطب البيطري في أقفاص خاصة للتربية وتحت ظروف تربية
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لالميتراز والمعاملة باليوھمبين وبجرعة ) ٠,٥ملغم/كغم( من
وزن الجسم بالخلب واعتمادا على الجدول المذكور من قبل
 (١١) Dixonوباستخدام المعادلة التي ذكرت سابقا.

النتائج
تم التوصل إلى الجرعة المميتة الوسطية )الجم(٥٠-
لألميتراز في أفراخ الدجاج بأستخدام طريقة الصعود والنزول بعد
إعطاء جرع مختلفة من األميتراز عن طريق الفم اذ بلغت ھذه
الجرعة ) ٥٣,٠٥ملغم/كغم( من وزن الجسم ،وتعد ھذه الجرعة
قليلة جدا مقارنة مع الجرعة المميتة الوسطية لنفس المبيد في
أنواع أخرى من الحيوانات المختبرية ،وأظھرت األفراخ المعاملة
باالميتراز عالمات تسمم تمثلت بإغماض العينين ،نفش الريش،
تدلي األجنحة ،إسھال مائي ،االلعاب ،ورقود على عظم القص
والموت )الجدول .(١

المجموعة الثانية
استخدمت  ٦أفراخ دجاج وبأوزان تراوحت ما بين )-٥٩
٩٤غم( تم اعتماد جرعة اليوھمبين ) ١ملغم/كغم( من وزن الجسم
في الخلب ،حقن فرخ واحد بھذه الجرعة في الخلب قبل  ١٠دقائق
من إعطاء االميتراز عن طريق الفم )بالجم٥٣,٠٥) (٥٠-
ملغم/كغم( من وزن الجسم وحددت النتيجة النھائية وھي موت
الحيوان أو بقائه حيا بعد ٢٤ساعة من المعاملة وكان مقدار
الزيادة أو النقصان بجرعة االميتراز في األفراخ الالحقة ثابتا
) ١٠ملغم/كغم( من وزن الجسم وبتكرار ھذه الطريقة بالصعود
والنزول في مقدار الجرعة ولعدد من األفراخ أمكننا حساب
الجرعة المميتة الوسطية لالميتراز في أفراخ الدجاج والمعاملة
باليوھمبين بجرعة  (1ملغم/كغم( من وزن الجسم واعتمادا على
الجدول المذكور من قبل  (١١) Dixonوباستخدام المعادلة التي
ذكرت سابقا.

الجدول ) (١تحديد الجرعة المميتة الوسطية لألميتراز عن طريق
الفم في افراخ الدجاج
القياسات
الجرعة المميتة الوسطية
مدى الجرعة
أول جرعة
اخر جرعة
مقدار الصعود والنزول في الجرعة
عدد األفراخ
مدى ظھور عالمات التسمم

تأثير أعطاء جرع مختلفة من األميتراز عن طريق الفم في بعض
المؤشرات والمعايير الكيموحيوية في أفراخ الدجاج
)تقدير الكلوكوز ،تقدير مستوى ھرمون الكورتيزول ،تقدير
نشاط الخمائر اآلتية :ناقلة امين االلنين ،ناقلة امين االسبارتيت،
الفوسفاتيز القلوية ،الكرياتنين فوسفوكاينيز( .تم تقدير المعايير
الكيموحيوية حسب طريقة  Colorimetric Methodeوبأستخدام
جھاز المطياف الضوئي  Spectrophotometerوتم قياس مستوى
الكورتيزول بأستخدام تقنية االليزا Enzyme linked immuno
.(ELISA) sorbant assay
تم أستخدام  ٣٠فرخ دجاج بعمر ) (١٤-٧يوما تراوحت
أوزانھا ما بين ) ٨٥-٦٧غم( وزعت األفراخ عشوائيا الى ٣
مجاميع منفصلة تألفت كل مجموعة من  ١٠أفراخ وعوملت كما
يأتي :المجموعة األولى :أفراخ معاملة بالماء المقطر عن طريق
الفم .المجموعة الثانية :أفراخ معاملة باالميتراز بجرعة ) ٢٠ملغم
/كغم( من وزن الجسم عن طريق الفم .المجموعة الثالثة :أفراخ
معاملة باالميتراز بجرعة ) ٤٠ملغم /كغم( من وزن الجسم عن
طريق الفم .بعد ساعتين من المعاملة تم جمع عينات الدم من
األفراخ وتم اخذ البالزما لقياس المعايير الكيموحيوية التي شملت
).(Glucose.,Cortisol, ALT, AST, ALP, CPK

عالمات التسمم

النتيجة
 53.05ملغم/كغم
 60-40ملغم/كغم
 50ملغم/كغم
 50ملغم/كغم
 10ملغم/كغم
(OXXOO) 5
 18-2دقيقة
إغماض العينين ،نفش
الريش ،تدلي األجنحة،
اسھال مائي ،االلعاب،
رقود على عظم القص،
الموت

 :Xموت الفرخ خالل  ٢٤ساعة.
 :Oبقاء الفرخ حي خالل  ٢٤ساعة.
واحدث حقن اليوھمبين بالجرعتين ) ٠,٥و١ملغم  /كغم( من
وزن الجسم في الخلب قبل  ١٠دقائق من تجريع األفراخ
باالميتراز زيادة في جرعة االميتراز المميتة الوسطية اذ بلغت
) ٦٤,٢٧و٧٤,٤٤ملغم  /كغم( من وزن الجسم على التوالي،
وأظھرت األفراخ المعاملة عالمات تسمم اقل شدة تمثلت بخمول
األفراخ ،نفش الريش ،الترنح ،إغماض العينين ،االلعاب ،ورقود
الحيوان على عظم القص )الجدول  ٢و.(٣
وعند دراسة تأثير إعطاء جرعتين مختلفتين من االميتراز
على قياسات بعض المعايير الكيموحيوية أدت جرعتي االميتراز
) ٢٠و ٤٠ملغم/كغم( من وزن الجسم عن طريق الفم إلى إحداث
زيادة معنوية في تركيز الكلوكوز في بالزما دم األفراخ المعاملة
باالميتراز مقارنة مع مجموعة السيطرة )الجدول  (٤اما بالنسبة
لمستوى ھرمون الكورتيزول فقد أدت جرعة ) ٢٠و ٤٠

التحليل االحصائي
تم تحليل نتائج البيانات إحصائيا باستخدام طريقة تحليل
التباين  One Way analysis of varianceباستخدام برنامج التحليل
اإلحصائي .Spss
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ملغم/كغم( من وزن الجسم إلى إحداث زيادة معنوية في مستوى
ھذا الھرمون في بالزما دم األفراخ المعاملة مقارنة مع مجموعة
السيطرة )الجدول .(٤

وكذلك أدت جرعة ) ٤٠ملغم /كغم( من وزن الجسم إلى
حدوث زيادة معنوية في نشاط األنزيمات :ناقلة أمين االلنين ،ناقلة
أمين االسبارتيت ،والفوسفاتيز القلوية ،والكرياتنين فوسفوكاينيز
في بالزما دم األفراخ المعاملة مقارنة مع مجموعة السيطرة بينما
لم تحدث جرعة ) ٢٠ملغم/كغم( من وزن الجسم اختالفا معنويا
في نشاط ھذه األنزيمات في األفراخ المعاملة مقارنة مع مجموعة
السيطرة )الجدول .(٥

الجدول ) (٢تأثير حقن اليوھمبين وبجرعة ) ٠,٥ملغم/كغم( من
وزن الجسم في الخلب على الجرعة المميتة الوسطية لألميتراز
في أفراخ الدجاج والمعطاة عن طريق الفم
القياسات
الجرعة المميتة الوسطية
مدى الجرعة
أول جرعة
اخر جرعة
مقدار الصعود والنزول في الجرعة
عدد األفراخ
مدى ظھور عالمات التسمم

عالمات التسمم

المناقشة

النتيجة
 64.27ملغم/كغم
 73.05-53.05ملغم/كغم
 53.05ملغم/كغم
 73.05ملغم/كغم
 10ملغم/كغم
(OXOOX) 5
 25-10دقيقة
خمول األفراخ ،نفوش
الريش ،الترنح
وإغماض العينين،
االلعاب ،ورقود
الحيوان على عظم
القص ،الموت

تم التوصل في دراستنا الحالية وألول مرة إلى تحديد الجرعة
المميتة الوسطية للمبيد الحشري االميتراز ) (LD50في نموذج
أفراخ الدجاج وكانت ) ٥٣,٠٥ملغم/كغم( من وزن الجسم عن
طريق التجريع الفموي لألفراخ ،إذ أدت ھذه الجرعة إلى قتل
 %٥٠من األفراخ المعاملة وھي جرعة قليلة جدا مقارنة مع
حيوانات مختبرية أخرى كالفئران حيث بلغت أكثر من )١٦٠٠
ملغم/كغم( من وزن الجسم ) (١٢أما في الجرذان فقد تم التوصل
إلى الجرعة المميتة الوسطية لالميتراز فيھا من خالل دراسات
سابقة حيث بلغت ھذه الجرعة بحدود ) ٨٠٠ملغم /كغم( من وزن
الجسم بطريقة التجريع الفموي وھي جرعة عالية أيضا مقارنة
مع الجرعة المميتة الوسطية للالميتراز في أفراخ الدجاج )(١٣
بينما كانت الجرعة المميتة الوسطية لالميتراز في الكالب )١٠٠
ملغم/كغم( من وزن الجسم عن طريق التجريع الفموي ).(١٤
وقد يرجع االختالف الكبير ما بين الجرعة المميتة الوسطية
لالميتراز ) (LD50في أفراخ الدجاج مقارنة مع الجرعة المميتة
الوسطية لنفس المبيد في باقي الحيوانات المختبرية إلى االختالف
في االستجابة السمية لألفراخ  Toxicological responsللمبيد
الحشري مقارنة مع الحيوانات األخرى كونھا قد أبدت مقاومة
ضعيفة نوعا ما في حالة تسممھا باالميتراز وھذا يعود إلى
الفروقات الفسلجية والحيوية Biological and physiological
 variationالموجودة في نموذج أفراخ الدجاج ).(١٥
يعمل اليوھمبين ضاد مستقبالت الفا-٢االدرينيرجية على
التقليل من شدة المعاملة باألميتراز ) .(١٦ولتأكيد تأثير اليوھمبين
العالجي الدرياقي ضد التسمم باالميتراز قمنا بدراسة التأثير
الوقائي لليوھمبين في حاالت التسمم باألميتراز من خالل حساب
الجم ٥٠-لالميتراز مع اليوھمبين حيث أدى حقن اليوھمبين
بالجرعتين ) ٠,٥و  ١ملغم /كغم( من وزن الجسم في الخلب قبل
 ١٠دقائق من تجريع االميتراز ألفراخ الدجاج إلى زيادة في
الجم ٥٠-لالميتراز حيث بلغت )٦٤,٢٧و  ٧٤,٤٤ملغم /كغم( من
وزن الجسم عن طريق الفم وعلى التوالي يعود السبب في زيادة
الجرعة المميتة الوسطية لألميتراز عند حقن اليوھمبين الى عمل
األخير على عكس كل التغيرات السمية التي يحدثھا االميتراز في
حاالت التسمم بھذا المبيد ) (١٧فھو يعمل كضاد لمستقبالت ألفا ٢
االدرينيرجية التي يقوم االميتراز بتحفيزھا في حاالت التسمم به
) (١٨ودراستنا لتأثير اليوھمبين وعمله كضاد للتسمم باألميتراز

 :Xموت الفرخ خالل  ٢٤ساعة.
 :Oبقاء الفرخ حي خالل  ٢٤ساعة.
الجدول ) (٣تأثير حقن اليوھمبين وبجرعة 1ملغم/كغم في الخلب
على الجرعة المميتة الوسطية لألميتراز في أفراخ الدجاج
والمعطاة عن طريق الفم
القياسات
الجرعة المميتة الوسطية
مدى الجرعة
أول جرعة
اخر جرعة
مقدار الصعود والنزول في الجرعة
عدد األفراخ
مدى ظھور عالمات التسمم
عالمات التسمم

النتيجة
74.44ملغم/كغم
 83.05-53.05ملغم/كغم
 53.05ملغم/كغم
 83.05ملغم/كغم
 10ملغم/كغم
(OOXOOX) 6
 32-18دقيقة
اغماض العينين ،نفش
الريش ،ترنح وفقدان
التوازن اسھال مائي،
رقود الحيوان على عظم
القص ،االلعاب ،الموت

 :Xموت الفرخ خالل  ٢٤ساعة.
 :Oبقاء الفرخ حي خالل  ٢٤ساعة.
١٤٦
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تتطابق مع دراسات سابقة أشارت إلى استخدام اليوھمبين في
حاالت التسمم باالميتراز كجزء مھم من العالج اذ استخدم
اليوھمبين واالتيبامازول بنجاح في حاالت التسمم باالميتراز في

الحيوانات مثل الكالب والقطط واليوھمبين ھوالعقار المفضل
لعالج حاالت التسمم به بسبب إمكانية استخدامه مباشرة عند
حدوث التسمم ).(١٩

الجدول ) (٤تأثير اعطاء األميتراز بجرعة(  ٢٠و  ٤٠ملغم/كغم )من وزن الجسم في المعايير الكيموحيوية
تركيز الكلوكوز )ملغم  ١٠٠/مل( مستوى الكورتيزول نانو غرام/مل
المعامالت
٢,٢±٩,١٢
٦,٧٥±٢٢٦
السيطرة )ماء مقطر(
* ٤,٩٨±١٠,٨٥
* ٧,٦٢±٢٨٠,٤٠
المجموعة المعاملة بجرعة  ٢٠ملغم/كغم من وزن الجسم
 * ١,٦٣±١٢,٢٧أ
* ٩,٢٣±٢٩٣,٦٨
المجموعة المعاملة بجرعة  ٤٠ملغم /كغم من وزن الجسم
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لـ  10افراخ /مجموعة :* ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية اقل
من  .٠,٠٥أ :القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة بجرعة ) ٢٠ملغم/كغم( من وزن الجسم من االميتراز عند مستوى
احتمالية اقل من .٠,٠٥
الجدول ) (٥تأثير اعطاء األميتراز بجرعة ) ٢٠و  ٤٠ملغم/كغم( من وزن الجسم في المعايير الكيموحيوية
نشاط خميرة

نشاط خميرة

نشاط خميرة

نشاط خميرة

AST

ALP

CPK

ALT
المعامالت
)وحدة دولية/لتر( )وحدة دولية/لتر( )وحدة دولية/لتر( )وحدة دولية/لتر(
٤,١٢±١٢٨
١٢±١٤٨
٣,٣٨±١٨٢,١٢
٣,٢٢±٨,٧٥
السيطرة )ماء مقطر(
٦,٣٤± ١٤٢ ١٠,٣٣±١٥٩,٠٩ ٢,٠٦ ±٢١٥
١,٠٢ ±٩,٨٣
المجموعة المعاملة بجرعة  ٢٠ملغم/كغم من وزن الجسم
المجموعة المعاملة بجرعة  ٤٠ملغم /كغم من وزن الجسم  * ١,٣٨±٢٣,٩٨أ * ٤,٢٢±٢٨٩أ * ٩,٩٨±٢٦٢أ  * ٥,٤٥±٢٩٣أ
القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لـ  10افراخ /مجموعة :* ،القيمة تختلف معنويا مقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية اقل
من  .٠,٠٥أ :القيمة تختلف معنويا مقارنة مع المجموعة المعاملة بالجرعة ) ٢٠ملغم  /كغم( من وزن الجسم من االميتراز عند مستوى
احتمالية اقل من .٠,٠٥

نشاط خميرة ناقلة أمين االلنين في األفراخ المعاملة مقارنة مع
مجموعة السيطرة ،وكذلك أدت ھذه الجرعة إلى حدوث زيادة
معنوية في نشاط خميرة ناقلة أمين االسبارتيت مقارنة مع
مجموعة السيطرة وھذا يؤكد حصول تلف في خاليا الكبد
 Hepatocellular damageنتيجة للتسمم باالميتراز وھذا يتفق مع
دراسات سابقة أكدت أن االرتفاع في نشاط خميرة )(ALT
وخميرة ) (ASTھو من أكثر المؤشرات الحيوية المھمة والتي
تدل على حدوث ضرر في الكبد ) .(٢٣كذلك أحدثت جرعة )٤٠
ملغم/كغم( من وزن الجسم عن طريق الفم زيادة في نشاط
الخميرتين ) (ALPو ) (CPKفي أفراخ الدجاج ،إن االرتفاع
الحاصل في تركيز خميرة الكرياتنين فوسفوكاينيز في بالزما دم
األفراخ المعاملة باالميتراز مؤشر على حدوث أذى في العضلة
القلبية والعضالت الھيكلية Skeletal muscle damages and heart
 (٢٤) muscle damageاما فيما يخص االرتفاع الذي سجل في
خميرة االلكالين فوسفاتيز فھو يدل على حدوث أذى في الكبد
والعظام نتيجة للتسمم باالميتراز عند جرعة ) ٤٠مغم /كغم( من
وزن الجسم وھذا ما أكدته دراسات سابقة أشارت إلى إن االرتفاع
في تركيز ھذه الخميرة ھو مؤشر على حدوث اضطراب
 Disorderفي وظائف الكبد و أذى في العظام ).(٢٥

أما فيما يتعلق بتأثير االميتراز على المعايير الكيموحيوية في
األفراخ المعاملة والتي تناولناھا في دراستنا فعند معاملة األفراخ
بالجرعتين ) ٢٠و  ٤٠ملغم /كغم( من وزن الجسم من االميتراز
عن طريق الفم أدت ھاتان الجرعتان إلى حدوث زيادة معنوية في
تركيز الكلوكوز في الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة ,بعد
ساعتين من المعاملة وھذا يطابق دراسات أجريت سابقا وتوصلت
إلى إن التسمم باالميتراز يؤدي إلى حدوث زيادة في تركيز
الكلوكوز بالدم  Hyperglysemiaويؤدي أيضا إلى انخفاض نسبة
األنسولين في الدم  Hypoinsulinemiaبسبب تثبيط إفراز
األنسولين في حاالت التسمم باالميتراز ) (٢١,٢٠وسجل أيضا
حدوث زيادة معنوية في مستوى ھرمون الكورتيزول Cortisol
في بالزما دم األفراخ المعاملة باالميتراز عن طريق التجريع
الفموي وبكلتا الجرعتين ) ٢٠و  ٤٠ملغم /كغم( من وزن الجسم
وبعد ساعتين من المعاملة مقارنة مع مجموعة السيطرة وتعزى
ھذه الزيادة إلى حدوث حالة الشد  Stressفي األفراخ المعاملة
باالميتراز نتيجة للتسمم بھذا المبيد حيث تعتبر زيادة مستوى
الكورتيزول ھي استجابة فسيولوجية تحدث نتيجة للتعرض إلى
حاالت الشد ) .(٢٢عند إعطاء االميتراز وبجرعة ) ٤٠مغم/كغم(
من وزن الجسم أدت ھذه الجرعة إلى حدوث زيادة معنوية في
١٤٧
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