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التقنية احليوية يف تغذية احليوان
Biotechnology in animal nutrition
مقدمة:
يعتقد أن اسددتا ا أسدديبي

ابتقنيددي

ابحيويد سددو

يسددي

لد تددوريا اباددوا و رد

وابتق ابز اا ي يبمييً م ضمين األمن اباوائي ن طايد إنتدي محيصدي ج يد نشدت

جلد ابنمددو
مدن انتادي

أجيي معيبج وااثييً ممي ق يقلد مدن اسدتا ا األسدم ابكيميويد واسدتالك ابطيقد واسدتعمي ابمبيد ا
ري مقيوم اآلري

ابز اا ي  ،واالستفي من ابمالفي

وتحويلالي إب قيم مضير وبيبتيبي حميي اببيئد ،

وتحوي ابكتل ابحيوي بألحيي اب قيقد ييدا ابقيبلد بألكد إبد مدوا صديبح بكسدتالك واسدتعميبالي ردي
ابعل

ابحيواني ،وانتي سكال

إنتددي ابحلي د
ابسددكال
أنيبي

أصيل ونقي بد الً مدن اسدتا ا ابطدا ابتقلي يد ابطويلد األمد  ،وزيدي

مددن األبقدديا ددن طاي د حقنالددي بالامددون منددت بطايق د ابالن س د ابوااثي د  ،ويمكددن تحسددين
ل د أجندديح أكثددا صددح وانتيج ديً بألببددين وابلحددو

وابحصددو

بتقني د

ددن طاي د االاصددي

االاتبيا رق ت ّ إنتي أبقيا مع ب وااثييً إلنتي األ وي ابحيوي ري ابحلي .

أولا -هندسة الحيوانات وميكروبات الكرش وراثي ا لتحسين الستفادة من الغذاء:
تعتب ددا بكتايد ددي ابكد دداك مدددن اببكتايد ددي ابك وائي د د  ،ويعتبد ددا ابكد دداك بيئ د د منيسد ددب بنم ددو وتكددديثا دددو
ابميكاوبي

بسب

ييي

األكسجين ري ابكاك ،ومن أشالا ابجدااثي ابموجدو ردي ابكداك دي ابجدااثي

اباليض ددم بجد د اا اباكي ددي ابنبيتيد د (ابس ددليلوز) وتكس ددا إبد د س ددكايي
ابميكاوبددي

بتاميددا ابالوكددوز بلحصددو

ل د ابطيق د وبيبتدديبي تنددت ابحمددو

تاما ابالوكوز ،وتعبا و ابحمو
ناليئي بعملي
ّ

وزيي إنتي ابحلي

بس دديط أبس ددطالي ابالوك ددوز ،وتق ددو
اب ني د ابطيدديا كنتيج د

اب ني جد اا ابكداك بتكدون مصد اًا ائيسدييً بلطيقد

ري األبقيا.

يتميددز ابتمثيد اباددوائي رددي ابمجتد اا بقل د امتصددي
ابواح رمص ا ابطيقد األسيسدي ند ابمجتد اا
ري ابكاك ،وابباوبيوني

ابالوكددوز ل د

دو األسديتي

وابباوبيوندي

كددح ابكيئنددي

وا

و مدي أ د ندوات ابتامد اا

وح ي ي ابمي ابتي يتوب منالي ابالوكدوز رالد يمكدن تحسدين كفدي

اباوائي جينييً بتحوي األسيتي

ابمع د
ابتمثيد

إب يلوكوز بتستفي منه ابمجت اا ؟.
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تمكن ) Saini et al. (1996ري بحوثال
ابكب د واألمعددي  ،وبنجدديإ إ اددي
وبددوب تزيد كفددي
تكون األسيتي

ددو ابجينددي

ل ابفئاان من إ ادي جيندي

إب د ابمجت د اا يمكنالددي أن تنددت ابالوكددوز مددن األسدديتي

االسددتفي مددن اباددوا اصوصديً ند ابتاويد
من أ

لد

يبيد ابمدوا اباشددن ابتددي

كئ د

نوات تاما ي ري ابكاك.

ري األيني يكون ابكباي

و ابمح إلنتدي ابصدو  ،وقد تمكدن اببديحثون مدن تعد ي

ري ابعليق

اكيي ابنسي ابطكئي ري ابكاك وااثييً إلرااز أنزيمي
تاكي

مدن ابجدااثي إبد اكيدي

ابسيستئين من ابكباي

مثد ابسيسدتئين أسدتي تاانسدفيااز ممدي أ

ييا ابعضوي وب يع اباوا

إبد

و ابعيم ابمح إلنتي ابصو .

 طرائق تحسين قدرة ميكروبات الكرش على هضم األلياف:
يوجد ثددكا ط اائد بتحسددين قد ا ميكاوبددي
من األبيي

ي:

 -1اتناددي

ميكاوبددي

نشيط متاص

وا

إر دااز وريددا مددن اإلنزيمددي

أو ابتددي تفدداز إنزيمددي

ابمحلل د بألبيددي

وا

.

 -2اسددتح اا ميكاوبددي
مث اكتسي

ابكدداك لد

ضد األيويد ابمحتويد

لد نسددب

يبيد

وا

مد

واس د مددن اإلر دااز اإلنزيمددي بيسددتا ا اب د ني ابمطعددو أو ابتتشددي

ابق ا ل تحلي ابسيللوز بلميكاوبي

 -3استح اا ميكاوبي

وا

ويشتاط ري ابميكاوبي

ق اتالي ل ابنمو ري ظاو

ابمحلل بلزيلوز وابعكح.

نشيط يبي ري تحلي األبيي

بيبتتشي .

ابكاك.

 انتخاب فطريات لهوائية لهضم أفضل لأللياف في الكرش:يتددي ابتاكي د

ابكدداك ابك وائي د اات د اا ج د اا اباكيددي اباشددبي رددي األ دك

ابايطددي بفطايددي

اباشن و وا يؤ ي إب تحسدين االسدتفي مدن األ دك
سكال
ز اا

ابفطايي

رقيدا ابقيمد اباوائيد بلمجتد اا  ،ويعتبدا تح يد
متطلبديً أسيسدييً بنجديإ

ابك وائي ابتي تمتيز بسا تحلي ابجد اا ابالدوي بأل دك

ابفطا ري ابكاك.

 إزالة سمية النباتات:
سمي ابنبيتي
يعبا مصطل ّ

سمي ابنبيتي
ن ّ

اس ددتفي ابحيد دوان م ددن ابا ددوا  ،ريبنبيت ددي
ابموجددو

ل د أوااقالددي تجع د

تف دداز ماكب ددي

بميكاوبي

ابكاك أو ابعوام ابتي تعي

ثينويد د بتق دديو ابحشد د اا وابفطاي ددي

ددو األو اا ييددا مستسدديي بلحيوانددي

األكيسدديي ابتددي تفدداز اإليتيلددين ابمشددج بتاكيد

مث د ا ددي ابحيوانددي

ابتددينين ممددي يجبددا ابحيوانددي

لد

وابجد دااثي
ألشددجيا

د اسددتالك أو اا
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ددو األش ددجيا ،وقد د نجحد د
ابفلواوأسيتي

مح دديوال
ابممي

و و ابماك

إ ا ددي جين ددي

ري م اا ي األكيسيي.

وابجد يا بيبددوكا أن ابمددي ز قددي ا لد إ ازبد سد ّدمي

ابماكبددي

رددي ابكب د رق د اكتش د

يفدداز اإلن دزي ابمتاص د

ييددي

د ددو

ميكدداو رددي ابكدداك

 ،و ن د نق د

ابتسم بيبميموزين ،وأ
ّ
ابماكبي

ابلوكيند د ددي

مقد دديو بلجفد ددي ) بينمد ددي تاي د د

ابق د ا رددي ابمجت د اا بسددب

ددو

أن ابمددي ز قددي ا ل د

تحلي د د د ن د د دوات تمثي د د د ابميمد د ددوزين رد د ددي نبد د ددي
(أو ابلوسد ددينبي نبد ددي

ر ددي جد دااثي ابك دداك بن ددزل ابفل ددواين م ددن ماكد د

ددوا ابميكدداو مددن ابمددي ز إب د ابمجت د اا من د ظالددوا حدديال

وا االكتشي

إب إ طي

رع قوي بلبحوا ابتي ت اح إمكيني إ ازبد سدمي

ابثينوي ري ابنبي .

ثاني ا -التقنية الحيوية النباتية وتأثيرها على تغذية الحيوان:
تتد ددي ابتقني د د ابحيوي د د اآلن إ اد ددي صد ددفي
وابتصنيعي بعكئ ابحيوان رياتييا ابصفي

معين د د رد ددي ابمحيصد ددي تحسد ددن مد ددن ابقيم د د اباوائي د د

ابمطلوب يج

أن يكدون لد أسديح كفدي

مددن ز اا د ابمحيصددي إبد اإلنتددي ابحيدواني إبد تصددني ابلحددو مثد إنتددي حبددو
تحسين صدفي

نظد اإلنتدي
يمد ابقشددا م د

ابتصدني وابقيمد اباوائيد بالدي ممدي يدؤ ي إبد تقليد كميد ابداوا اباديا وبيبتديبي زيدي

االس د ددتفي م د ددن ابا د ددوا وتاف د ددي

ابتل د ددوا اببيئ د ددي ،وأيضد د ديً تحس د ددين ضد د د ابفيت د ددي

ابفيتديز  phytaseابمندت مدن ابفطدا  Aspergillus nigerأو بإ ادي ابجيندي
ابمحيصددي  .حم د

ابفيتي د

ددو س اسددي روسددفي

بإض د ددير إند د دزي

ابمشدفا بيندزي إبد

اإلينوسدديتو ثندديئي ابالي د اوجين موجددو رددي معظ د

األيوي د ابنبيتي د ايص د ابحبددو مث د ابقم د وابشددعيا وابددوا واألاز ويتاكددز ب اج د كبيددا رددي ابطبقددي
اباياجيد مدن ابحبددو كمدي يوجد ردي اببقوبيدي
يي ددا ماي ددو ريد ده رال ددو أحد د مض ددي ا

مثد اببديزال ورددو ابصدويي ويعد حمد

ابتاويد د ألن دده يمند د امتص ددي

بعد د

ابعنيص ددا ابمالمد د مثد د

ابكيبسيو وابمانيزيو وابح يد وابزند وابنحديح وابفوسدفوا بيإلضدير إبد تكدوين معقد ا
ويمكددن ابددتال
إب إح اا تل

مندده كليديً أو جزئيديً اددك
جزئي بحم

مليددي

ابفيتيد مكونديً
مد اببداوتين،

ابتصددني اباددوائي حيددا تددؤ ي ابمعدديمك

ابفيتي  ،كمي يوج حم

ابفيتي أيضديً ردي اببقوبيدي

بلووبين ردي ابمدي بدوب ردإن نقد اببدووا قبد طاليالدي يقلد مدن محتوا دي مدن ابحمد

ابح ااايد

ردي صدوا قيبلد
بدووا

 ،رعند إنبدي
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ابفيتي كثي اًا نتيج بنشيط إنزي ابفيتيز ابموجو ري اببقوبيدي  ،كمدي

ابفو يناف

محتوا ي من حم

تقو االنزيمي

ابموجو ري اباميا بيبقضي

ابفيتي .

ل حم

 استخدام الذرة المعدلة وراثي ا في تغذية الحيوانات والدواجن:بد أ ابمتاصصددون رددي تابيد ابنبددي

رددي تحسدين محصددو ابددوا ابصددف اا وأصددبح

متيح بمصنعي األ ك  ،و ني وا ج ي محسن ريالي نسب
و يبي ري محتوا ي من ابكيسدين وابميثيدونين ،وأصدبح

ابددوا يبيد ابزيد

ن وباوتين أ ل ومنافض ابفيتدي

اإلمكينيد متيحد إلنتدي طداز كثيدا مدن ابدوا

ابج ي بوسديئ ابتقنيد ابحيويد و دوا قد يحد ندول ابدوا ابصديب بندول محد مدن ابحيواندي
إنتيجي مح
تتطل
ويجد د

مث ابنمو أو إنتي ابحلي
االحتييجي

أو اببي

أو ييا وب .

ابعيبي من ابطيق ب جي ابلح واباومي إضير ابوا يبي ابزي

أن تحت ددوي اب ددوا لد د نس ددب

ردي ماحلد
ري ابعليق ،

يبيد د م ددن ابفوس ددفوا

ابمتيإ ابوي يؤ ي إب تقلي تلوا اببيئ بيبفوسدفوا اباديا
ري ابزا إضير إب تقلي استا ا ابفوسفوا ابعضوي ري
ابعكئ د د د  ،وتات د د د

صد د ددفي

أوبويد د ددي

ابد د ددوا ابتد د ددي يطلبالد د ددي

ابمتاصصون ري تاوي اب واجن ل ابنحو ابتيبي:
 -1تقلي ابفيتي
 -2زيي ابطيق
 -3اإليني بتح ابحو
ويطل

األميني ابضاواي كيبميثيونين وابكيسين.

ابمتاصصون ري تاوي األبقيا ابحلو

ن س حبو ابوا بحيا تؤ ي إب مي يلي:

 -1تطاي ابحبو ممي يقل ابفق نتيج بااو ابحب صحيح ري اباوا.
اب نيد

 -2ن س ابنشي ري حبو ابوا بشك يؤ ي إب تامدا ثلثدي ردي ابكداك كمصد ا بلحمدو
ابطييا ويالض ابثلا اببيقي ري األمعي اب قيق كمص ا بلالوكوز.
 -3زيي نسب ابباوتين من  % 11إب  % 21إن أمكن.
 -4زيي نسب ابكيسين م زيي نسب ابباوتين ييا ابمتحل ري ابكاك إب  % 01أو أكثا.
 -5زيد ددي نسد ددب ابزي د د

رد ددي ابد ددوا إب د د  % 11وبد دديح  % 15ألن ابنسد ددب األايد ددا يمكنالد ددي أن تد ددؤثا

سلبييً ل نشيط ميكاوبي

ابكاك.
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إن زيي ابباوتين وابزي
ّ

ممي يفق

إب ابح و ابموكوا سيبقيً تؤ ي إب انافي

و ابوا قيمتالي األسيسي كمص ا بلكابو يد اا  ،وتبقد ابنقطد األسيسدي ردي ن سد حبدو

ابوا وااثييً ي ق ا ابكاك ل ابتعيم م ك
وبتحقي د ايبددي

مابددي ابحيوانددي

مابح د بلم دزاا ين ،ورددي ابوق د
ويدز ا ابجد

و ابمتاي اا ما واح .

رددي إنتددي وا بيبمواصددفي
نفسدده ينددي ي مابددو ابحيوانددي

ابمطلوب د يج د
أال تزي د

أن تكددون ابددوا ابج ي د
ابعكئ د ،

ددو ابددوا مددن تكدديبي

ويبقد ابتنسدي بددين مدي يطلبده منتجدو ابحيدوان ومنتجددو ابحبدو قيئمديً ،ويشدياكالمي ابجد

مستالل ابمنت ابناليئي ابوي ال يج
تددتتي أ مي د اسددتا ا واسددمي
ابواسدمي

نسدب ابنشدي إبد % 15

أن يتحم وح نتيج

وا ابتنسي .

 markersبلتفاي د بددين ابددوا ابج ي د وابتقلي ي د بحيددا تكددون ددو

واضددح ال تحتددي تحيبيد معقد ويقتدداإ أن تكددون بيوبوجيد جدز اً مددن ابتاكيد

ابددوااثي بلددوا

ابج ي ابمع ب وااثييً ،وجمي ابمتاصصين ري تاوي ابحيوان يجمعون ل أن ابوا ابج ي يج :
 -أن تكون مقيوم بيصيب بيبفطايي

وايبي من ابسمو ابفطاي اك ابشحن وابتازين.
ابفق ري ابماكبي

 -أن تكون تيم ابقيم ابالضمي بتجن

 أن تكون منافض ري محتوا ي من ابفيتي أن ال يق ابمحصو م ابمحيرظ أن تحتوي ل واسمي أن تكون وا أال تتطل -أن تنيس

بتزي اإلتيح من ابفوسفوا.

ل ابمقيوم بآلري

بيوبوجي تضمن

أمي من نيحي مزاا ي ابوا ابج ي ريج

اباوائي وتقلي ابتلوا اببيئي.
ابجاثومي ومبي ا

ابحشيئك.

اباك وتسال ابت او وابتازين.

أن تحق ابشاوط ابتيبي :

يئ محصوبي جي
ييا ا تيي ي ري ابشحن وابتازين

مليي

ابنظ ابح يث ابمعمو بالي ري ت او ابوا .

ثالث ا -التقنية الحيوية واضافات األعالف:
تقددو ابتقنيد ابحيويد بد وا مالد رددي تاويد ابد واجن مددن اددك ابالن سد ابوااثيد وابتامد اا ابمنتجد
بلحمو

األميني وابمضي ا

من ابماكبي

ابحيوي وتطويا ابمستحض اا اإلنزيمي ابتي تزي مدن اسدتفي ابد واجن

اباوائي ري ابعكئ وتقل ابتلوا اببيئي.

تستا ابحمو

األميني ابنيتج بيبتاما ابصني ي ل نطي كبيا ري تاوي ابحيوان وق ثب

تتثيا ي ري تحسين جدو ابعكئد وتقليد تكديبي
ميكاوبي

ابكاك ممي أ

إب تحسين كفي

ابتاويد  ،وظالدا ركدا حمييد ابحمدو

األمينيد مدن

اإلنتي ابحيواني.
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بع أ ا

ااسددي
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كثيددا لد تددتثيا إضددير اإلنزيمددي

لد جددو مدوا ابعلد  ،وتسددتا اإلنزيمددي

أ مالي:

 -1إزاب ابسمي أو ابموا ابمعيق بكستفي من اباوا .
 -2زيي معيمك
 -3زيي

ض ابماكبي

ض ابسكايي

 -4إم ا ابحيواني

اباوائي .

ابمتع

ببع

ييا ابنشي .

اإلنزيمي .

يعم إنزي ابالوكونيز ل تقلي بزوج محتويي
ابمتعد

االسددتفي مددن ابسددكايي

ابقني ابالضمي ري اب واجن رالو مطلو بزيدي

ييددا ابنشددي ابموجددو رددي بعد

ابحبددو  ،وتقتدداإ اببحددوا ابح يث د

بيستا ا اليط من إنزي ابباوتييز واألميكز بتحسين ض ابحبو ابتي تسب
وق د نجح د
ابفيتي

بزوج أق مث ابوا،
ضد

إضددير إن دزي ابفيتدديز بتقلي د محتددو ابدداوا مددن ابفوسددفوا ددن طاي د ار د معيم د

وتحسين االستفي اباوائي منالي.

ويوج ابع ي مدن اإلضديري

اباوائيد ابتدي تسدتا بتعد ي بيئد ابكداك وابكثيدا منالدي مدن ندوات ابتقنيد

ابحيوي منالي:
 -ماكبي

مثبط إلنتي ابميثين.

 -ماكبي

تشج إنتي حم

 -ماكبي

تثبط تحل ابباوتين ري ابكاك.

 -ماكبي

تحسن تاكي

ابباوبيوني .

ابباوتين.

 األحياء العالجية :Probiotics
إن ملي د د تع د د ي ميكاورلد ددو اا األمع د ددي مد ددن اد ددك اسد ددتا ا األحي د ددي
ّ

ابعكجيد د أو ابباوبيوتد د  Probioticsمثد د ابامي ددا ابحيد د ت ددورا راصد د
بتحس ددين ضد د ابا ددوا ومقيومد د األمد د اا

بلحيد دوان ،وتع ددا ابباوبيوتد د

حس دن أ ا ابحي دوان اإلنتدديجي ددن
بتنالددي مجمو د األحيددي اب قيق د ابتددي ت ّ

طاي تحسين ابظاو
المتصي

اببيئي بلميكاورلو اا ابطبيعي ابموجو ري األمعي

أ ل بلاوا .
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 األخطار الصحية المحتملة لألعالف المعدلة وراثيا:
ت من استا ا مسحو ابلح وابعظ ري تاوي األبقيا نتيج ظالوا ما

جندون اببقدا ،بكدن بد

تظالا مشيك صحي حت اآلن م استا ا رو ابصويي أو ابوا ابمع بد وااثيديً ردي يدوا ابحيواندي .
رد دديأل ك
وابحكوم ددي
بلجينددي

ابمع ب د د وااثي د ديً ق د د تحتد ددوي ل د د جيند ددي
ددو ابجين ددي

ضد د إ ا ددي
ابمقيوم د بلمضددي ا

تقد دديو ابمضد ددي ا

ابحيوي د د بد ددوب وق د د

إبد د ابمحيص ددي ابمع بد د وااثيد ديً وابواجد د

ابحيوي د رلدديح نددي أي سددب

منفع قصيا ابم
حت اآلن تشايعي

ابمع بد وااثيديً ردي تاويد ابحيواندي

ابسو األسيسي بلمحيصي ابمع ب وااثييً وأن سلسل يوائال ميزاب
تجيا طويل ابم

تجد داي أي اس ددتا ا

بتحم د مادديطا تال د ابصددح مددن أج د

بتن صني
بلصني  ،ومعظ ابمستاللكين بيح ب يال ابو ي ّ
تنظ استا ا األ دك

ابعلمد ددي

أ ك

ابحيوان ي

معاض بلتلوا ابجيني ،وال يوج
بدوب يجد

أن تجدا

ل ابتتثي اا اببيئي بأليوي ابمع ب وااثييً اصوصيً ابتتثيا ابتااكمي ري سلسل

اباوا واحتمي انتقي اب ني إب ابحيوان أو اإلنسين أثني ابتمثي اباوائي.
انتهت احملاضرة
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