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دراسة تحديد وعالقة أنواع الترانسفيرين مع بعض الصفات اإلنتاجية و الفسلجية في أفراخ الدجاج
المحلي .
شكر محمود ياسين
كلية الطب البيطري  /جامعة ديالى

الخالصة
أجريت ھذه الدراسة لتحديد أنواع الترانسفيرين وعالقتھ&ا م&ع ب ع&ض الص&فات ف&ي أف&راخ ال&دجاج
المحلي وھي الزيادة الوزنية ) غم(  ،معدل ق&يم الھيموغل&وبين )غم ١00 /م&ل (  ,مع&دل حج&م كري&ات ال&دم
المرصوصة و معدل نسب الھالك ) . (%استخدم في ھذه التجرب&ة )  ( ٩٠ف&رخ دج&اج محل&ي ت&م تربيتھ&ا
على الفرشة من عمر يوم واحد والى نھاية التجربة )  ( ٨أسابيع  ,في األسبوع األول تم اخذ عين&ات ال&دم
من القلب مباشرة وتم عزل مصل الدم م&ن النم&اذج وح&دد ن&وع الترانس&فيرين بطري ق&ة الھج&رة الكھربائي&ة
على الھالم حيث كانت النتائج وجود ثالث&ة أن&واع م&ن الترانس&فيرين وھ&ي ن&وع  ٣٩ = Aون&وع AB
=  ٢٣ونوع . ٢٨ = Bوبالرغم من تفوق نوع الترانسفيرين Aعلى بقي&ة األن&واع ف&ي جمي&ع ال ص&فات
المدروسة إال أن الفروقات لم تكن معنوية بين األنواع الثالثة حيث بلغت
معدل قيم الزيادة الوزنية  ٦٩. ٤٠و  ٦٧.١٢٩و  ٦٦. ٩٨٦غ&م وق&يم الھيموغل&وبين  ١٠. ٣٢٩و ٩.٦٩١
و  ٩.٣٤٣غم ١00/مل وق&&يم حج&&م الخالي&&ا الدموي&&ة المرصوص&&ة ٢٩.٩٨٧ %و  ٢٨.٩٠١و ٢٨.٨٩٢
وقي م نسب الھالك ٠.٥٤٣ ، ٠.٦٤٨ %و ٠.٤٤٦ألنواع  Aو  ABو  Bعلى التوالي .
المقدمة
الترانسفيرين ھي مادة بروتينية موجودة في مصل دم اللب&ائن والطي&ور لھ&ا القابلي&ة عل&ى نق&ل اي&ون
الح ديديك في الدم إلى نخاع العظم لتكوين الھيموغلوبين  ,وان الھيم ف&ي مج&رى دم ا لطي&ور ي&رتبط م&ع
البروتين لتكوين الھيموغلوبين وله دور مھم في الوظائف الفسلجية في جسم الطي&ور حي&ث يوج&د بالمص&ل
عل&ى ش&&كل اوفوترانس&فيرين Hongzhe) ovotransferrinو آخ&&رون. ( ١٩٩٩، Ponka : ١٩٩٩ ،
ھناك دراسات عديدة كانت ت ھدف إلى معرفة عالق&ة ن&وع الترانس&فيرين م&ع ع&دة أ م&راض منھ&ا اإلص&ابة
بمرض ميرك حيث وجدت ھناك اختالف&ات وراثي&ة ف&ي المقاوم&ة للم&رض والحساس&ية لإلص&ابة ب&المرض
بين الدجاج حي&ث إن اللق&اح يقل&ل فرص&ة اإلص&ابة ب&المرض وال يقض&ي علي&ه بص&ورة كامل&ة ) Spencer
وآخرون  . (١٩٧٤،وان اإلصابة بمرض السرطان الل مف&اوي س&ببت زي&ادة نس&بة الترانس&فيرين ف&ي مص&ل
دم دجاج الھابرد و الك ھورن وفسرت ھذه الزيادة بأنھا رد فعل لفقر الدم الناتج من المرض لزيادة الطلب
عل&&ى الحدي&&د وانقس&&ام الخالي&&ا اللمفاوي&&ة بالجس&&م أو م&&ن قب&&ل الخالي&&ا الس&&رطانية المتول&&دة م&&ن الم&&رض
)  ( ١٩٧١ ، Flecherواس&&تخدمت ط&&رق المقاوم&&ة الوراثي&&ة ض&&د الم&&رض ومنھ&&ا االنتخ&&اب والعوام&&ل
الوراثي&ة الم&ؤثرة خاص&&ة عن&د ع&&دم ت&وفر ط&&رق س&يطرة أخ&&رى عل&ى الم&&رض ).( ١٩٨٥ ، Hartmann
وتمت دراسة االختالفات الوراثية في خمسة سالالت من الدجاج المحلي في إي&ران ف&ي ثالث&ة مج&اميع م&ن
ال&دم ن&وع  B, Aو Dوأربع&ة مواق&ع جيني&ة لب&روتين مص&ل ال&دم وھ&ي األلب&ومين ،الترانس&فيرين ،إن&زيم
الفوسفاتيز القاعدي وإنزيم االستريز(  ،وان معدل عدم التجانس للتراكيب الوراثية بين الس&الالت الخمس&ة
م&&ن ال&&دجاج ك&&ان بح&&دود  Esmaeilkhanian) o.37وآخ&&رون  .( ٢٠٠٤،ووج&&د ( ١٩٨٢ ) ، Rashid
بان ھناك عالق&ة ب&ين ن&وع الترانس&فيرين وعم&ر النض&ج الجنس&ي لل&دجاج  ،وزن البيض&ة ووزن الجس&م ف&ي
أربعة مجاميع من دجاج سسكس الخفيف إذ وجد إن كل مجموعة من الدجاج تحتوي على ثالثة أنواع م&ن
الترانس&&فيرين وھ&&ي  B, Aو  ABإذ ل&&وحظ ع&&دم وج&&ود عالق&&ة ب&&ين ن&&وع الترانس&&فيرين وعم&&ر النض&&ج
الجنس&ي لل&&دجاج وان الموق&&ع الجين&ي للترانس&&فيرين ل&&يس ل&ه ت&&أثير عل&&ى ص&فة ع&&دد الب&&يض المن&&تج ووزن
75

مجل ة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠٠٩ ، ٨٢ - ٧٥ : ( ١ ) ١ ،

ياسين

البيضة ولكن له تأثير على صفة وزن الجسم وان االليل  Bيكون تأثيره اكب&ر عل&ى ص&فة وزن الجس&م م&ن
االلي&&ل  . Aوھ&&ذا الت&&أثير عل&&ى وزن الجس&&م ك&&ان عن&&د جمي&&ع األعم&&ار ف&&ي ال & دجاج  .ووج&&د  wennو
 ( ١٩٧٠ )،Williamsثالثة أن&واع م&ن الترانس&فيرين )تع&دد األش&كال ( ف&ي مص&ل دم ال&دجاج ت&م عزلھ&ا
بواس&&طة جھ&&از الھج&&رة الكھربائي&&ة عل&&ى ھ&&الم النش&&ا وھم &ا ن&&وعين متجانس&&ين  B , Aون&&وع آخ&&ر غي&&ر
متجانس  ABوان نوع  Aأسرع من نوع  Bب&الھجرة الكھربائي&ة عل&ى الھ&الم  .ووج&د  Nafeiوآخ&رون،
)  (١٩٨٤أي ضا وجود ثالثة أنواع من الترانس&فرين ف&ي مص&ل دج&اج الفي&ومي وھم&ا ن&وعين متجانس&ين A
و Bون&وع غي&&ر متج&&انس ھ&&و  ABوھ&ذه األش&&كال يس&&يطر عليھ&&ا بواس&طة زوج م&&ن االل&&يالت الجس&&مية .
والحظ  ( 1981 )، Rashidبان نوع  Aو Bيحتويان عل&ى نھ&ايتين كان&ت األول&ى نھاي&ة نتروجيني&ة تحت&وي
على ثالث حزم واحدة رئيسية في الوسط واألخري&ان بس&يطتان لألعل&ى واألس&فل من ھ&ا ولھ&م نف&س الس&رعة
ف&&ي الحرك&&ة ونف&&س الش&&يء للن ھاي&&ة الكربوني&&ة لن&&وع  Aو Bلك&&ن حرك&&ة الحزم&&ة الرئيس&&ية والحزمت&&ان
البس&&يطتان للنھاي&&ة الكربوني&&ة لن&&وع  Aتك&&ون أس&&رع م&&ن الحرك&&ة للن ھاي&&ة الكربوني&&ة لن&&وع  Bمم&&ا تعط&&ي
اختالف عند قياس سرعة نوع  Aمع ن&وع  Bللترانس&فيرين .وان ك&ل ن&وع م&ن الترانس&فيرين متك&ون م&ن
نھاي&&ة نتروجيني&&ة وأخ&&رى كربوني&&ة وان ھ&&ذه التراكي&&ب تك&&ون مختلف&&ة بالم&&ادة البروتيني&&ة ولك&&ن متماثل&&ة
Williamsو
باألحم&&اض االميني&&ة التركيبي&&ة واألوا ص&&ر البيبتيدي&&ة )  . ( ١٩٧٥ ، Williamsوالح&&ظ
 ( ١٩٨٠ ) ،Moretonإن ارتباط الحديد م&ع الترانس&فيرين يك&ون ب م&وقعين داخ&ل الن&وع الواح&د وھ&ي م&ع
النھاية النتروجينية ومع النھاية الكربوني&ة وال&ذي يعط&ي بالنتيج&ة اختالف&ا بالوظ&ائف الفس&لجية  .والح&ظ
 ( ٢٠٠٨ ) ،Ichiroإن التغيرات الدقيقة في عدم تج&انس الترانس&فيرين ف&ي مص&ل دم ال&دجاج وج&د ھن&اك
ثالثة أنواع من الترانسفيرين وھي  TF2 ,TF1 , Tfoوك&ان بقائھ&ا نس&بيا عن&د تحلي&ل النم&اذج حي&ث ك&ان
مرتبطا بزيادة الحامضية الحاصلة في نوع  TF2وم&وازي ل ھ&ا نقص&ان الحامض&ية ف&ي  TF1, Tfoوان
طبيعة ارتباط الترانس&فيرين م&ع ايون&ات الحدي&ديك ول&يس الحدي&دوز يك&ون وف&ق نظ&ام اي&وني خ&اص وق&وي
وان ارتب&اط الترانس&فيرين م&&ع البروتين&ات وم&ع االيون&&ات يك&ون ذو خصو ص&ية معدني&&ة لميكانيكي&ة تحري&&ر
واس&تقبا ل ھ&ذه االيون&ات للمع&ادن وھن&اك ع&دة عوام&&ل ت&ؤثر عل&ى عملي&ة ا رتب&اط المع&ادن بالسلس&لة داخ&&ل
تركي&&&ب الب&&&روتين والترانس&&&فيرين وھ&&&ي األس الھي&&&دروجيني وتركي&&&ز األم&&&الح ) Hongzheوآخ&&&رون
 , ( ١٩٩٩،وھناك مركبات أخرى ترتبط مع البروتين مثل الھيم وھو مركب معقد من الحديد وله وظ&ائف
ف&&ي التب&&ادل الغ&&ازي ب&&&ين الخالي&&ا  ,والھ&&يم ي&&&رتبط م&&ع الب&&روتين لتك&&&وين مركب&&ات مث&&ل الھيموغل&&&وبين
وال م&ايوغلوبين والسايتوكروموس&وم وغيرھ&ا وھ&و مھ&&م ف&ي العم&&ل اإلنزيم&ي المتخص&&ص وك&ذلك مض&&اد
لألكسدة ويجھز مادة البيلفردين وھي مادة مضادة لأل كسدة أي ضا ) . (١٩٩٩ ، Ponkaوان اللب&ائن تمتل&ك
الترانسفيرين والالكتوفيرين بينما تمتلك الطيور االفوترانس&فيرين ovotransferrinال&ذي يلع&ب دور مھ&م
بالوظائف ال فسلجية بالجسم منھا نقل الحديد ومضاد لف عل البكتريا والفيروسات منھا فيروس مرض مي&رك
حيث أوضحت الدراسة بان االفوترانسفيرين في الطي&ور يلع&ب دورا كبي&را ف&ي حمايتھ&ا م&ن جمي&ع أن&واع
اإلصابات ومنھا الفيروسات وذلك من خالل تقوية االستجابة المناعية للطائر ضد الفيروس
يقابلھ&&ا نف&&س ال &دور لالكت&&وفيرين ف&&ي اللب&&ائن ) Giansantiوآخ&&رون . ( ٢٠٠٧،ووج&&د Francesco
وآخرون ( ٢٠٠٥ )،ان الالكتوفيرين واالفوترانسفيرين ھو ارتباط مابين الحدي&د والب&روتين وھ&و ذو فعالي&ة
عالي&ة ض&د البكتري&ا والفي&&روس ويك&ون مرتبط&ا بالمناع&ة الطبيعي&&ة للط&ائر  .وان االفوترانس&فيرين لمص&&ل
الدجاج ذو أھمية كبيرة في االلتھاب&ات الحاص&لة نتيج&ة اإلص&ابات ف&ي ال&دواجن وان الط&ور الح&اد في ھ&ا ل&ه
تأثير وعالقة كبيرة م&ع الب&روتين لمص&ل دم ال&دجاج ) Xieوآخ&رون . ( ٢٠٠٢ ،ويعتب&ر الترانس&فيرين م&ن
األجزاء الكبيرة والسائدة في بروتينات بالزما الدم لل&دجاج والض&روري ف&ي نق&ل الحدي&د إل&ى جمي&ع خالي&ا
الجسم والمس&اعدة ف&ي العملي&ات االيض&ية المش&اركة ف&ي حف&ظ وإنت&اج الغش&اء المح&يط لألعص&اب وتفري&ق
خالي&&&ا اوليكوديندروس&&&&ايت  oligodendrocytesف&&&&ي الجس&&&&م ) Connorو  , ( ٢٠٠٤، Fineوك &&&ذلك
أظھ&رت الدراس&&ات ب&ان الترانس&&فيرين ھ&&و ال&ذي يفي&&د عن&د حص&&ول التھاب&&ات ف&ي نس&&يج م&ا نتيج&&ة ھجرت&&ه
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وتجھي&زه إل&ى المن&اطق الملتھب&ة بالجس&&م ف&ي ال&دجاج ) Tohjoوآخ&رون  , ( ١٩٩٥ ،وان قي&اس التغي&&رات
الحاصلة لالوفوترانسفيرين في مصل دم الدجاج عند اإلصابة بااللتھابات الناتجة من الض&ربة أو الج&روح
أو األمراض ت& م بواس&طة جھ&از Acompetitive Enzyme lmmuno Assayحي&ث كان&ت التغي&رات
الس&&ريرية أحادي&&ة وخاص&&ة تك&&ون مص&&احبة للض&&ربة والج&&روح واألم&&راض ف&&ي ال&&دجاج ) Xieوآخ&&رون
 . ( ٢٠٠٢،تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على أنواع الترانس& فيرين لمص&ل دم ال&دجاج المحل&ي ومقارن&ة
األنواع فيما بينھا وتأثيرھا على بعض الص&فات الفس&لجية واإلنتاجي&ة م&ن خ&الل دراس&ة ع& دة مع&ايير مث&ل
الزيادة الوزنية ومعدل قيم الھيموغلوبين وحجم كريات الدم ال مرصوصة ومعدل نسب الھالك .
المواد وطرق العمل
استخدمت في ھذه الدراسة ) ( ٩٠فرخ دجاج محلي  ,تم الحصول عليھا من تفقيس بيض مخص&ب
لدجاج محلي في منطقة أبو غريب في مفقس خاص  ,وربيت األف&راخ عل&ى الفرش&ة م&ن عم&ر ي&و م واح&د
ولح&ين انتھ&&ا ء فت&&رة التجرب&&ة )عم&&ر  ٨أس&&ابيع ( وق&&دمت لھ&&ا نف&&س الظ&&روف البيئي&&ة م&&ن تغذي&&ة وإض&&اءة
وبرن&امج اللقاح&ات  .ت&م إج&راء قي&اس الم ع&ايير التالي&ة أس&بوعيا وھ&ي الزي&ادة الوزني&ة ب&الغرام ومع&دل ق&يم
الھيموغل&وبين) غ&م١٠٠ /م&ل ( ومع&دل حج&م كري&&ات ال&دم المرصوص&ة ومع&دل نس&ب الھ&الك ) , (%ف&&ي
األسبوع األول تم إجراء عملية سحب الدم م&ن القل&ب مباش&رة لألف&راخ ف&ي أنابي&ب اختب&ار نظيف&ة ومعقم&ة
وغير حاوية على مادة مانعة للتخثر  ,نقلت النماذج إلى الحاضنة بدرجة حرارة ْ ٣٧م ولمدة ساعة واح&دة
بعدھا نقلت إلى الثالجة  ,في اليوم التالي أخذت النماذج إلى جھاز الطرد المرك&زي بس&رعة  ٣٠٠٠دورة
Bromma .N
 /دقيقة لمدة  ٣٠- ١٥دقيقة حيث تم عزل مص&ل ال&دم  ,وباس&تخدام جھ&از ) LKB
 ( ;2117 Multiphoreحددت فيه نوعية الترانسفيرين بطريق&ة الھج&رة الكھربائي&ة عل&ى م&ادة الھ&الم
المناسبة ألخذ  ٢٠عينة  ,وكانت الملطفات والمثبتات والصبغات ومزيل الصبغات مح ضرة بش&كل قياس&ي
وھ&&ي ملط&&ف ت&&ريس كاليس&&ين ومحل&&ول االكريل ماي&&د ومحل&&ول الھ&&الم ومحل&&ول ت&&ريس كاليس&&ين القياس&&ي
ومحلول بيرسلفات الصوديو م ومحلول التثبيت ومحلول الصبغة ومحلول إزال&ة ال ص&بغة  ,وض& عت قط&رة
واحدة لكل عينة مصل دم على المكان المخصص على الھالم بع&د و ض&ع النقط&ة الدال&ة م&ن ص&بغة ب&روم
فينول الزرق&اء واس&تخدم تي&ار كھرب&ائي مس&تمر  ٥٠٠فول&ت ورف ع&ت قطع&ة الھ&الم الحاوي&ة عل&ى العين&ات
لمصل الدم بعد  ٣- ٢ساعات ثم وضعت في محلول التثبيت لمدة نصف ساعة بعدھا وضعت ف&ي ح&وض
محلول الصبغة لمدة ساعة واحدة ثم إلى حوض إزالة الصبغة لمدة  ٤- ٣ساعة إلى أن يص&ل ل&ون الھ&الم
بلونه الطبيعي وبروز شكل الحزم المنفصلة بشكل واضح وقد صنفت عدد الحزم وسرعتھا حسب طريق&ة
 ( ١٩٧٥ ) ، Williamsحي&&ث ي ك&&ون ن&&وع  Aھ&&و األس&&رع يلي&&ه ن&&وع  Bوبينھم&&ا يك&&ون ن&&وع . AB
اجري التحليل اإلحصائي وفق تصمي م القطاعات العشوائية الكاملة .
النتائج والمناقشة
لقد أوضحت النتائج بعد تحليل نماذج مصل دم أفراخ الدجاج المحل&ي ب&ان ھن&اك ثالث&ة أن&واع م&ن
الترانس&فيرين اثن&&ان متجانس&ين وھ م&&ا ن&وعين  Aو  Bوآخ&&ر غي&ر متج&&انس  , ABوان ن&وع  Aھ&&و الس&&ائد
على األنواع األخرى من الترانسفيرين وك&االتي ن&وع  ٣٩ : Aون&وع  ٢٣: ABون&وع  Bھ&و  ٢٨وھ&ذه
النت&ائج ال تتف&ق م&ع نت&ائج  Nafeiوآخ&رون  ( ١٩٨٤ ) ،إذ يك&ون ن&وع  Bس&ائد عل&ى األن&واع األخ&رى م&ع
تك&رار ع&الي  .وان ن&وع  Aأس&رع م&ن ن&وع  Bويتك&ون ك&&ل واح&د م&ن ث&الث ح&زم  ,األول&ى رئيس&ية ف&&ي
الوسط وحزمتين من األسفل واألعلى بسيطتان وھذه الدراسة اتفقت ف&ي نتائجھ&ا م&ع ( ١٩٨٢ ) ،Rashid
و  Wennو  ( 1970 )،Williamsفيما يخ&ص احت&وا ء مص&ل دم ال&دجاج عل&ى ن&وعين متجانس&ين A ,
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 Bونوع آخر غير متجانس ABوان نوع  Aأسرع من نوع  Bف&ي جھ&از الھج&رة الكھربائي&ة عل&ى ھ&الم
النش&ا  .ول&وحظ ب&&ان ن&&وع ترانس&فيرين  Aون&&وع  Bيحتوي&&ان عل&ى موج&&ة حاوي&&ة عل&ى نھ&&ايتين  ,األول&&ى
نتروجينية تحتوي على ثالث حزم والثانية كربونية تحتوي أيض&ا عل&ى ث&الث ح&زم  ,وان النھاي&ة الكربوني&ة
لنوع  Aأسرع من النھاية الكربوني&ة لن&وع  Bمم&ا يعط&ي اخ&تالف عن&د قي&اس س&رعة ن&وع  Aم&ع ن&وع B
للترانس&فيرين وھ&ذه النتيج&ة ج&اءت متفق&ة م&ع  ( ١٩٨٢)، Rashidو ( ١٩٧٥)، Williamsو Williams
و  ( ١٩٨٠)، Moretonبخص&&وص احت&&واء مص&&ل دم ال&&دجاج عل&&ى ن&&وعين متجانس&&ين ون&&وع آخ&&ر غي&&ر
متجانس من الترانس&فيرين وان ن&وع  Aأس&رع م&ن ن&وع  Bوان النوع&ان المتجانس&ين  Aو Bيحتوي&ان عل&ى
نھاية نتروجينية واألخرى نھاية كربونية  ,وعند إجراء مقارنة لألنواع الثالثة م&ن الترانس&فيرين فيم&ا بينھ&ا
من ناحية الزيادة الوزنية األسبوعية ,وجد ھناك أعلى معدل للزيادة الوزنية لألس&ابيع كاف&ة ف&ي ترانس&فيرين
 Aمقارن&ة م&ع ترانس&&فيرين  Bو ABحي&ث كان&&ت  66.986 ، 69.40و 67.129غ&م عل&&ى الت&والي لك&&ن
ليست ھناك فروق معنوية بينھما ) ج دول 1و( ٢
جدول  ١معدالت والخطأ القياسي لقيم الزيادة الوزنية والھيموغلوبين وحجم كريات الدم
المرصوصة ونسب الھالك لمجاميع الترانسفيرين التي شملتھا الدراسة.

أنواع
الترانسفيرين

المعايير ال مستخدمة
معدل حجم
معدل الزيادة معدل
كريات الدم
الوزنية) غم ( الھيموغلوبين
غم  ١٠٠ /مل المرصوصة%

A
جدول
٢
تحليل
التباي
ن
ومتو
سطا
ت
المرب

معدل نسب
الھالك%

10.329 ±
0.329

29.987 ±
0.437

0. 648 ±
0.425

AB

67.129 ±
10.01

9.691 ±
0.403

28.901 ±
0.423

0.543 ±
0.544

B

66.986 ±
10.12

9.343 ±
0.495

28.892 ±
0.373

0.446 ±
0.446

69.40 ±
9.936
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عات للصفات المشمولة بالدراسة.

م صادر
اال ختالف

درجات
الحرية
d.f

الزيادة
الوزنية

قيم الھيموغلوبين

حجم كريات
الدم
المرصوصة

نسب الھالك

القطاعات
)العمر(

7

2054.073

1.257

1.446

1.126

الم عامالت

2

12.843

2.001

3.172

0.082

الخطأ
التجريبي
الم عنوية

14

27.611

1.433

1.313

2.138

غير معنوي

غير معنوي

غير معنوي

غير معنوي

وھ&ذه النتيج&ة ال تتف&ق م&ع  ( ١٩٨٢ )، Rashidفيم&ا يخ&ص ت&أثير ن&وع الترانس& فيرين عل&ى وزن الجس&&م
حيث وجد تأثير نوع  Bاكبر من نوع  Aعلى ھذه الصفة والتي كانت ذو قيمة معنوية في جميع األعمار
للطي&&ر حي&&ث كان&&ت األف&&راخ الحامل&&ة لن&&وع  Bأث ق&&ل م&&ن ن&&وع  . Aوبخص&&وص دراس&&ة عالق&&ة نوعي&&&ة
الترانسفيرين مع مع دل قيم الھيموغلوبين لوحظ بان أعلى معدل للقيمة كانت في نوع  Aم&ن الترانس& فيرين
مقارنة مع نوع  Bو ABحي&ث كان&ت  ٩.٣٤٣ ، ١٠.٣٢٩و ٩.٦٩١غ&م ١٠٠ /م&ل عل&ى الت&والي  ,لكن&ه
ال توجد فروق معنوية بينھما ج&دول )١و ( ٢وھ&ذه الدراس&ة ج&اءت متفق&ة م&ع  Hongzheو آخ&رون )،
 ( ١٩٩٩و ( ١٩٩٩)، Ponkaفيما يخص ارتباط الترانسفيرين مع الحدي&د و الب&روتين وك&ذلك ارتب&اط الھ&يم
مع البروتين لتكوين الھيموغلوبين واحتواء الدجاج على نوع االفوترانس&فيرين  ,ونف&س النتيج&ة إل&ى مع&دل
حج&م كري&&ات ال&&دم المرصوص&ة ھن&&اك زي&&ادة ف&&ي مع&دل ن&&وع  Aمقارن&&ة م&ع ن&&وع  Bو ABحي&&ث كان&&ت
 ٢٨.٨٩ ٢ ، ٢٩.٩٨٧و % ٢٨.٩ ٠١عل&&ى الت&&والي لك&&ن ال توج&&د ھن&&اك ف&&روق م عنوي&&ة فيھ&&ا ج&&دول )
١و . ( ٢وعند مقارنة معدل نس&ب الھ&الك ل&وحظ ھن&اك تب&اين قلي&ل ب&ين أن&واع الترانس&فيرين  B ، AوAB
حي&ث كان&ت  ٠.٤٤٦ ، ٠.٦٤8و  % ٠.٥٤٣عل&ى الت&والي  ,لك&ن ال توج&د ف&روق معنوي&ة واض&حة بينھ&&ا
جدول )١و ( ٢وال توجد دراسات مستفيض&ة أخ&رى تثب&ت عالق&ة أن&واع الترانس&فيرين م&ع نس&ب الھ&الك .
ھذا االستنتاج ال تؤيده النتائج حيث إن الفروقات غير معنوية وھي تعني إنھ&ا غي&ر مھم&ة إحص&ائيا  ,حي&ث
كانت نسبة  Aھي  %٤٣.٣يليه نوع  Bو ھ&ي  % ٣١.١ث&م ن&وع  ABبلغ&ت  %٢٥.٦والس&بب ق&د يع&و د
إلى تأقل م الدجاج المحلي خاصة الحام&ل ن&وع  Aإل&ى الظ&روف البيئي&ة و مقاومت&ه الكثي&ر م&ن األم&راض .
ولوحظت نفس النتائج عند تحليل نم&اذج ال&دم وھ&ي وج&ود ثالث&ة أن&واع م&ن الترانس&فيرين وتص&نيف الن&وع
للنھاي&ة النتروجيني&&ة أو النھاي&&ة الكربوني&&ة بالسلس&&لة وھ&&ذه النت&ائج مش&&ابھة لكثي&&ر م&&ن الدراس&&ات لس&&الالت
الدجاج في بلدان أخرى مثل الدجاج الفيومي وال ك ھ&ورن األب&يض وال&دجاج المحل&ي اإليران&ي  .وباإلمك&ان
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إج&راء دراس&ات أخ&رى لمعرف&ة عالق&ة أن&واع الترانس&فيرين م&&ع أم&راض وبائي&ة تص&يب ال&دجاج المحل&&ي
منتش&رة ف&ي منطقتن&ا العربي&&ة والعم&ل عل&ى انتخ&&اب وتحس&ين الن&و ع المق&اوم لألم&&راض م&ن خ&الل تط&&وير
. وإنتاج خطوط مقاومة وراثيا لھذه األمراض
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Classification of Transferrin and its relation to some productive and
physiological traits in native chicken.
Shukor M. Yaseen
Dep artment of public Health , College of Veterinary Medicine , Diy ala University

ABSTRACT
This study has been conducted to identify Transferrin (Tf ) Types and
their relation to some physiological traits of native chicken , These traits were
include :
weight gain (gr) , hemoglobin values(gr/100ml) , packed cell values% , and
mortality % . Ninety chicks of native chicken raise on floor litter from one day
age to 8 weeks . ln the first week blood samples taken directly from
heart and blood serum was isolated . Transferrin types were isolated by gel
electrophoresis technique. Three types of Tf were identified A 39 , AB 23, B 28
The results indicated that , although the transferrin A is high in value in
all traits but the differences among the three types were not significant and the
means of these traits were weight gain. 69.40 g , 67.129 g , 66.986 g for type
A, AB and B respectively. hemoglobin values ( 10.329, 9.691 ,
9.343)gr/100ml for type A, AB and B respectively . packed cell values
( 29.987 , 28.901 and 28.892)% for type A, AB and B respectively . mortality
( 0.648 , 0.543 , and 0.446)% for type A , AB and B respectively .
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