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 عنوان الرسالة:-

 مياه في المعطى سايكلين الدوكسي من تراكيز ثالث لتأثير مقارنة دراسة

 الجهاز في والنسجية الفسلجية التغيرات وبعض الجسم وزن على الشرب

 Gallus      الدجاج من ساللتين في والكليتين الهضمي

domesticus(اللحم ودجاج المحلي الدجاج) 

 الخالصة:-

 الدوكسي الحيوي المضاد تاثير لمعرفة مقارنة الحالية الدراسة تناولت

 الدم معايير وبعض الهضمي والجهاز والكلى الكبد انسجة على  سايكلين

 (.المحلي والدجاج اللحم دجاج)الدجاج من نوعين بين

 اربع بين قسمت القادسية محافظة/بابل شركة مفقس من جهزت دجاجة 01

 1اللحم, دجاج 11) دجاجة 11 على تحتوي مجموعة كل , مجموعات

 يوما 22 عمر وحتى للفقس االول اليوم من اعتبارا(المحلي الدجاج

 بالمحلول االفراخ تجريع تم حيث(السيطرة)االولى وكاالتي,المجموعة

 االفراخ تجريع تم الثانية ,المجموعةNormal Saline(%0.9 ) الملحي

 ماء لتر لكل سايكلين الدوكسي الحيوي المضاد من غم1/2بتركيز

 الحيوي المضاد من غم1/2 بتركيز االفراخ تجريع تم الثالثة والمجموعة



 من غم1بتركيز االفراخ جرعت فقد الرابعة المجموعة اما ماء, لتر لكل

 التجربة مدة وطوال يوميا التجريع واستمر ماء لتر لكل الحيوي المضاد

 (.اسابيع ستة لمدة)

 اعضائها وبعض الدجاج اجسام اوزان في التغيرات التجربة تناولت 

 االعضاء وزن نسبة حسبت ثم( الكبد , الكلى الهضمي, الجهاز) المنتخبة

 المنتخبة لالعضاء النسجية التغيرات ودراسة الجسم وزن الى

 الدم معايير بعض الى اضافة( الكبد,الكلى,المرئ,القانصة,االمعاء)

 ,كمية Packed Cell Volumeالمرصوص الخاليا حجم,  الفسلجية

 الدم لخاليا الكلي ,العدد Hemogiobin Bloodالهيموكلوبين

,  الكيموحيوية المعايير بعض و  White Blood Cell Countالبيض

 .الدم مصل في الكلوكوز و اليوريا,الكولسترول تركيز

 بعمر الجسم وزن في( P<1011) معنوية فروق وجود عدم النتائج بينت

 والدجاج اللحم دجاج) الدجاج من النوعين كال في يوم 12 وعمر واحد يوم

 جسم وزن في معنوي ارتفاع هناك فكان يوما   22و 22 بعمر ,اما(المحلي

 مع المقارنة عند المعاملة كلها المجاميع وفي البيض ودجاج اللحم دجاج

 الى الهضمي الجهاز لوزن بالنسبة ,وكذلك(السيطرة) االولى المجموعة

 والرابعة الثانية المجموعة في معنوي انخفاض مالحظة فيمكن الجسم وزن

 وزن في معنوي ارتفاع مالحظة يمكن لكن الدجاج من النوعين كال في

 للكبد بالنسبة اما الثالثة المجموعة في الجسم وزن الى الهضمي الجهاز

 المجاميع في الجسم وزن الى الكبد وزن في معنوي انخفاض هناك فكان

 المجموعة مع المقارنة عند المحلي والدجاج اللحم دجاج من كل في كلها

 .االولى

 الدم خاليا حجم في معنوي ارتفاع حدوث الدم فحوصات اظهرت

 في الرابعة والمجموعة اللحم لدجاج  الثانية المجموعة في المرصوص

 الثالثة المجموعة في معنوي انخفاض مالحظة يمكن كما المحلي الدجاج

 المحلي,اما الدجاج في والثالثة الثانية والمجموعة اللحم لدجاج والرابعة

 الثانية المجاميع في معنوي انخفاض فلوحظ الدم خضاب لكمية بالنسبة



 الدجاج في والثالثة الثانية والمجموعة اللحم دجاج في والرابعة والثالثة

 للدجاج الرابعة المجموعة في معنوي ارتفاع  مالحظة يمكن لكن المحلي

 النتائج اظهرت فقد البيض الدم لخاليا الكلي للعدد بالنسبة اما المحلي,

 اللحم دجاج في والرابعة والثالثة  الثانية المجاميع في معنوي ارتفاع

 انخفاض مالحظة يمكن كما المحلي الدجاج  في والثالثة الثانية والمجموعة

 مع المقارنة عند المحلي الدجاج في الرابعة المجموعة في معنوي

 .االولى المجموعة

 تركيز في معنوي ارتفاع ظهر فقد للدم الكيموحيوية للمعايير بالنسبة اما

 تركيز المجاميع,اما كل وفي الدجاج من النوعين كال دم في الكولسترول

 اللحم دجاج في الثالثة المجموعة في معنوي ارتفاع هناك فكان اليوريا

 فرق هناك يكن لم حين في المحلي الدجاج في والرابعة الثانية والمجموعة

 في والمجموعةالثالثة اللحم دجاج في والرابعة الثانية المجموعة في معنوي

 لتركيز بالنسبة االولى,اما المجموعة مع المقارنة عند المحلي الدجاج

 في الدم كلوكوز تركيز في معنوي انخفاض هناك فكان  الدم في الكلوكوز

 ولم المحلي الدجاج في الثانية والمجموعة اللحم دجاج في كلها المجاميع

 هناك وكان المحلي للدجاج الثالثة المجموعة في  معنوي فرق يظهر

 مع المقارنة عند المحلي الدجاج في  الرابعة المجموعة في معنوي ارتفاع

 .االولى المجموعة

 باحتقان تمثلت متباينة مرضية تغيرات النسجي الفحص نتائج اظهرت كما

 الكبد من كل في  التركيز زيادة مع شدة ازدادت التي  الدموية االوعية

 يمكن كما الشعاعي لتنظيمها تام الكبدوتلف خاليا تنخر عن فضال والكلية

 الدموية االوعية بعض وتوسع الكلية في الكبيبة اضمحالل مالحظة

 فقد المرئ في النسجية المقاطع اما , حمراء دم خاليا على واحتوائها

 اما خفيف دموي نزف وجود مع الطالئية الطبقة انسجة في تنخر اظهرت

 بسيطة تمزقات مالحظة مع فيها نسجية تغيرات مالحظة يمكن فال المعدة

 .المناطق بعض في تنسج فرط ووجود االمعاء انسجة في

 



 

Summary 

The present study was designed to determine the 

effects of concentration of doxycycline antibiotic on 

liver, kidneys, gastrointestinal tract (GIT), as well as, the 

evaluation of the hematological and biochemical 

parameters in two types of chickens (meat and local 

chickens.) 

Sixty chickens  were randomly divided into four equal 

groups (control and three treated groups). Animal of the 

control were fed on the standard provender and normal 

saline (0.9%), second  group were supplemented with 

0.25g of doxycycline/L of drinking water, third  group 

were supplemented with 0.5g of doxycycline/L of 

drinking water, while the fourth group were 

supplemented with 1g of doxycycline/L of drinking 

water. The dosing was daily along the duration of 

experiment (six weeks .) 

Body weight and some vital organs weight like liver, 

kidneys, esophagus and intestine  was made. An 

evaluation of hematological parameters, as, hemoglobin 

estimation (Hb), packed cell volume (PCV), and white 

blood cells (WBCs) count were also made. As well as, the 

biochemical tests such as serum cholesterol 

concentration, blood urea, and blood sugars. 



The results revealed non-significant difference (P>0.05) 

in the body  weight of one day- age and in 14 days –age 

in both type of chickens (meat and local chickens),while 

there were significant increase (P<0.05) in body weight 

in 28 days and in 42 days-age in both type of chickens 

compared to control. 

The results also showed significant increase (P<0.05) in 

GIT weight in third group, while there were significant 

decrease (P<0.05) in GIT weight in the second and 

fourth group in both type of chickens compared to 

control. Liver weight showed significant decrease 

(P<0.05)  in all groups in both type of chickens compared 

to control. 

Hematological parameters showed significant increase 

(P<0.05) in the PCV in the second group of meat 

chickens and in the fourth group of local chickens while 

there were significant decrease (P<0.05)  in PCV in the 

third and fourth groups of meat chickens and in the 

second and third groups of local chickens compared to 

control. Hb estimation demonstrated significant 

decrease (P<0.05)  in the second, third and fourth 

groups of meat chickens and in the second and third 

groups of local chickens, whereas significant increase 

(P<0.05) was found in the Hb in the fourth group of local 

chickens compared to control. Total WBCs exhibited 

significant increase (P<0.05) in the second, third, and 



fourth groups of meat chickens and in the second and 

third groups of local chickens, whereas significant 

decrease (P<0.05) was found in the Total WBCs in the 

fourth group of local chickens compared to control. 

Biochemical tests revealed significant increase (P<0.05) 

in the serum cholesterol concentration of both types of 

chickens compared to control. Blood urea concentration 

showed significant increase (P<0.05) in the third group 

of meat chickens and in the second and fourth groups of 

local chickens, while there were non significant 

difference (P>0.05)  in the blood urea concentration in 

the second and fourth groups of meat chickens and in 

the third group of local chickens compared to control. 

Blood sugar results exhibited significant decrease 

(P<0.05) in the all groups of meat chickens and in the 

second group of the local chickens, while there were 

significant increase (P<0.05) in the blood sugar in the 

fourth group of local chickens compared to control . 

The histopathological results revealed a blood vessel 

congestion and tissue hemorrhage in each of liver and 

kidneys  as well as the hepatocytes showed a necrotic 

and degenerative changes, amyloid deposition in 

glomeruli and renal tubules which contain RBCs, while 

the epithelial cells of esophagus  suffered from necrosis 

and degenerative changes with mild hemorrhage. There 

was no obvious changes in the stomach, while the 



intestine showed hyperplasia and loss its normal 

arrangement . 
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