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 شروط النشر

مجلة العلوم الطبیة مجلة علمیة محكمة تصدر عن كلیة الصیدلة جامعة مصراته  
 الطبیة.هي تعني بنشر األبحاث والدراسات في مجاالت العلوم 

  لغة المجلة هي العربیة أو اللغة اإلنجلیزیة على أن یكون البحث مصحوبًا بملخص
)Abstract(  كلمة وال یقل عن  300باللغتین العربیة أو اإلنجلیزیة على أن ال یزید  عن

 كلمة. 250
 .یشترط في البحث المقدم أن یكون أصیًال لم یتم نشره أو قبوله للنشر في مكان آخر 
  ویطبع على برنامج وورد  المجلة باللغة العربیة أو باللغة اإلنجلیزیة أصل البحث إلىترسل

سم) وهامش  3( وسفلي يبمسافات مفردة وبهامش علو  cdقرص مدمج ویرفق ب 2007
 سم). 2.5أیمن وأیسر (

  الكتابة باللغة اإلنجلیزیة للبحوث بخطTimes New Roman  والعناوین  12حجم الخط
، أما الكتابة باللغة العربیة للبحوث فیكون الخط  B 16وعنوان البحث  B 14الرئیسیة 

Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة بحجم  14بحجمB 16 وعنوان البحث بجحمB 
18. 

  صفحة بما فیها صفحات الرسوم والصور  20یجب أن ال تزید صفحات البحث المقدم عن
 والجداول وقائمة المراجع.

  التحریر بحقها في إعادة البحث إلى مقدمه إلجراء أي تغییرات من حذف أو تحتفظ هیئة
 إضافة وذلك بما یتناسب مع األسس العلمیة وشروط النشر بالمجلة.

  تعرض البحوث المقدمة للنشر على محكمین من ذوي اإلختصاص والخبرة، وتختارهم هیئة
 التحریر سریًا.

 كما یرسل إلیه نسخة من العدد الذي تم فیه نشر  یرسل إلى مقدم البحث إشعارًا بقبول بحثه
 بحثه.

 .تحتفظ المجلة بحقها في البحوث المقدمة إلیها بغض النظر عن صالحیتها للنشر من عدمه 
  تدرج الجداول في النص، وترقم ترقمیًا متسلسًال وتكتب عناوینها أعاله، أما المالحظات

 12للغة اإلنجلیزیة وخط   10اخلها بخط التوضیحیة فتكتب أسفل الجدول، وتكون الكتابة د
 للغة العربیة.
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  ،یجب أن یحتوي البحث على قائمة بالمراجع التي اعتمد علیها الباحث عند إعداده لبحثه
وتكون كما  بحیث یتبع في إعداد قائمة المراجع طریقة التهمیش المتبعة في هذه المجلة

 یلي:

Journal article:   Shumate, M.S., Menzies, R.T., Grant, W.B, McDougal, 
D.S. (1981) Appl. Opt., 20(2): 545-552. Use “in press” if not yet published.  
Book:   Cox, R.A. Atmospheric Chemistry. In Modern Gas Kinetics: 
Theory, Experiment and Application, 2nd Ed. Cox, R.A., Ed. Blackwell 
Scientific Publications: New York, Vol. 3, 223-251, 1987. 
Book chapter: Azam F. Therapeutic Potential of Free Radical Scavengers in 
Neurological Disorders. In: Kozyrev D, Slutsky V, ed. Handbook of Free 
Radicals: Formation, Types and Effects. New York: Nova Publishers; 2010. 
P 57–97.  
Electronic Resources: Lin A-S, Shibano M, Nakagawa-Goto K, Tokuda H, 
Itokawa H, Morris-Natschke, SL, Lee K-H. Cancer Preventive Agents. 7. 
Antitumor-Promoting Effects of Seven Active Flavonolignans from Milk 
Thistle (Silybum marianum) on Epstein-Barr Virus Activation. Pharm Biol 
[Online] 2007;45:735-738. Available at:  
http://www.informapharmascience.com/doi/abs/10.1080/138802007015855
92. Accessed on 12 April 2009.  
Meetings or Conferences:    Prasad, A.; Jackson, P. Abstracts of Papers, 
Part 2, 212th National Meeting of the American Chemical Society, Orlando, 
FL, Aug 25-29, 1996; American Chemical Society; Washington, DC, 1996; 
PMSE 189. 

 ) یجب أن یحتوي البحث على كلمات مفتاحیةKey Words توضع أسفل المخلص على (
 أن ال تزید على عشرة كلمات.
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 فهرس احملتويات

 الصفحة عنوان البحث واسم الباحث ت
 الفطري في عینات أعالف األبقار في لیبیا -A-تحدید سم األوكراتوكسین  1

 إبراهیم دغمان. د
 المهدي ساسي. د

10 
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 أهداف الة

 .الطبیةتطویر المعرفة وخدمة المختصین والمهتمین بالمجاالت  )1(
العلمیة المناسبة للمكتبات المتخصصة في المساهمة في توفیر المراجع  )2(

 المجاالت العلمیة.
 خدمة طالب العلم والباحثین في العلوم الطبیة. )3(
تعزیز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة و أعضاء هیئة التدریس في  )4(

 جانب العلوم الطبیة.

 

 رؤية الة

 بالبحث العلمي في مجال العلوم الطبیة وربطها بقضایا المجتمع االرتقاء

 

 رسالة الة

المجلة لنشر العلوم الطبیة لتصبح مرجعًا للكلیات الطبیة والمستشفیات وفق  ىتسع
 معاییر عالمیة متمیزة في مجال العلوم الطبیة.
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 عینات في الفطري -A- وكسینوكراتم األس تحدید

 في لیبیا األبقارعالف أ 
Ochratoxin-A- Detection in some Forage cattle in Libya 

1Daghman. I. M. and 2Elmahdi, Sasi 
 

1Microbiology Department, Faculty of Science, Misurata University,  
2Faculty of Agriculture Tripoli University 

Corresponding Author Email:Daghman_ibrahim@yahoo.com 

 الملخص
) عینة أعالف 80لعدد ( A-الدراسة ھو تقدیر تركیز االوكراتوكسینھذه من  الھدف

حلوب) جمعت عشوائیا من مصانع األعالف واألسواق الخاصة ببیع  40تسمین،  40أبقار (
  A–االوكراتوكسینأوضحت النتائج المتحصل علیھا لتقدیر تركیز  .األعالف ببعض مناطق لیبیا

 كانت عینة36  أنأبقار(تسمین) أعالف في عینات  (ELISA) باستخدام تقنیة الربط المناعي 
 4.58(نانوجرام/جرام) وبمتوسط تركیز  9.71-2.87 بین وبتركیز یتراوح ما )%90( موجبة

 5.09بمتوسط تركیز إلجمالي العینات المستخدمة في الدراسة و (نانوجرام/جرام)
النتائج تشیر كذلك (نانوجرام/جرام).   2.5للعینات الموجبة، عند حد الكشف  (نانوجرام/جرام)

 )%87.5( موجبة كانت عینة  35عینة أن40 المتحصل علیھا ألعالف األبقار(حلوب) لعدد 
 %4.99(نانوجرام/جرام) وبمتوسط تركیز  9.65-3.29 بین وبتركیز یتراوح ما

 5.70بمتوسط تركیز العینات المستخدمة في الدراسة و إلجمالي(نانوجرام/جرام) 
وجود   (نانوجرام / جرام).  2.5، عند حد الكشف للعینات الموجبة (نانوجرام/جرام)
دلیل على تلوثھا بالفطریات  سمین، حلوب)ت( في عینات أعالف األبقار -Aاالوكراتوكسین 

وھذا قد یرجع إلى تلوث المواد الخام المستخدمة في تصنیع االعالف للسم الفطري المنتجة 
وحسب تصنیف الوكالة االكراتوكسین بالفطریات أو قد یرجع إلى سوء التخزین حیث یعتبر 

 العالمیة ألبحاث السرطان مسرطن للحیوان ومحتمل أن یكون مسرطن لإلنسان.  

 والدراسات السابقة المقدمة
من  مام بمشاكل السموم الفطریة خالل الحرب العالمیة الثانیةبدأ االھت          

وجود عالقة بین استھالك األرز المتعفن وبدایة ظواھر مرضیة على الكائن خالل 
منتجات ھي السموم الفطریة  .]1[ الحي عرف أسبابھا إلى وجود السموم الفطریة،

الفطریة التي السموم من بین و ذات وزن جزئي منخفض سامھ ایضیھ ثانویة
 .االوكراتوكسینالفطري  سمالتتواجد في المواد الغذائیة واألعالف ما یعرف ب

زداد االھتمام بدراسة السموم الفطریة وخاصة السم الفطري إ
بعد تطور التقنیات للكشف عنھ وتقدیره بسبب خطورتھ وفي  -Aاألوكراتوكسین

-الفطري األوكراتوكسین العدید من الدراسات تم الكشف عن نسب مختلفة من السم
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A  طردیا مع ما ھو  تتناسبوالتي  في الدم والبول والحلیب واألنسجة الحیوانیة

 .]2[متناول من األغذیة، 

 A وكسینر على انتاج السم الفطري االوكراتھناك العدید من العوامل التي تؤث    
لسم الفطري تأثیر النشاط المائي على نمو وإنتاج ا منھا الدراسة التي اجریت على 

عند درجة   إسبانیاعلى الذرة في  A. carbonariusوفطر    A. niger بواسطة فطر
حیث أوضحت النتائج أن أعلى تركیز   0.98و  0.96،  0.92نشاط مائي 

یتكون عند نشاط  A. carbonarius والفطر A. niger للفطر A–لألوكراتوكسین
 . ]3[ یوم على التوالي، 15و 10ولفترة تحضین  0.98مائي 

تشیر الدراسات أن لدرجات الحرارة تأثیرات مختلفة على تكوین السم كما 
 .P.verrucosum ، A. carbonarius    ،A الفطري ألربعة  أنواع  فطریة ھي 

ochraceus  ، A. niger    أن أقل درجة حرارة إلنتاج السم تتراوح منحیث وجد  
 ْم وأن أعلي درجة حرارة لتكوین السم تتراوح من  15-10 ,  15-5 , 10-5  , 10-4

ْم وأن  درجة الحرارة المثلي  إلنتاج  السم   41-35  , 45-30 ,  40-30 , 31-21
 .]4[ ْم على التوالي  15-35 , 15-30 , 20-35  , 24-25تتراوح من 

حددت المواصفة اللیبیة القیاسیة الخاصة بالحدود القصوى للسم الفطري      
بأن الحدود القصوى ) 2013-683(في األغذیة واألعالف رقم  A-االوكراتوكسین

مع  نانوجرام/جرام واتفقت المواصفة األوروبیة 250المسموح بھا في االعالف ھي 
 .]5[ ھذه الحدود

على من العوامل التي تؤثر سلبا  والسموم الفطریة  یعتبر تلوث األعالف بالعفن     
الدراسات أن استھالك السموم الفطریة یؤدي إلى  تشیر جودة االعالف حیث 

انخفاض في األداء بما في ذلك انخفاض معدل النمو والكفاءة الغذائیة من الحلیب 
 .]7،  6[ وسرعة التعرض لألمراض،

، فقد اجریت ھذه الدراسة Aكراتوكسین وولما تقدم من مخاطر صعبھ لال  
 لكشف عن وجود السم الفطري األوكراتوكسینل لتقدیر تركیزه في ھذه االعالف

A- والمجمعة من عدة مناطق في لیبیا. في أعالف األبقار المختبرة 
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 مواد وطرق العمل

 :تجمیع عینات الدراسة   
ھي  -Aاألوكراتوكسینتقدیر تركیز السم الفطري لالعینات المستخدمة  

مناطق مصراتھ ، بباألسواق أعالف أبقار جمعت عشوائیا من مصانع األعالف 
حلوب و   (40عینة  80حیث تم تجمیع عدد قربولي، الجفارة، الخمس ، زلیتن، ال

  جرام لكل عینة.  1000وبوزن  )تسمین 40

 :Aطریقة استخالص و تقدیر السم الفطري االوكراتوكسین_
ستخالص على استخدام طریقة تقنیة الربط المناعي الطریقة ا تعتمدا

(ELISA) باستخدام  حسب الطریقة الموصي بھا من قبل الشركة المصنعةKit 
Ochratoxin-A 30/15  Ridascreen   من شركةBiopharma   والذي یتكون من

مبطنة بأجسام مضادة للسم (Well)  ثقب للعینة 96حاویة للكواشف تتكون من 
 A-بمحلول عیاري لألوكراتوكسینتقب  16 مزود و -A الفطري االوكراتوكسین
 Detection وحد الكشف ،1800، 900، 300، 100، 50، 0حسب التراكیز التالیة : 

limit)( ونسبة التحسس للسم الفطري (نانوجرام/جرام)   2.5یساوي(Recovery 
rate)    100 %تساوي. 

بمركز التقنیات الحیویة طرابلس من خالل   االستخالصأجریت عملیة 
صودیوم بیكربونات مل من  100جرامات من كل عینة وأضیف إلیھا  5أخد 

دقیقة. بعد  15ووضعت في جھاز ھزاز لتجانس العینة لمدة   M  0.13تركیز
انقضاء الفترة الزمنیة اجریت عملیة الترشیح باستخدام ورق ترشیح خاص 

Whatman No 1  .لجمع الراشح 

 : A-تقدیر تركیز السم الفطري
من حاویة  ثقب 80میكرولیتر وحقن في  50أخذ من الراشح حجم  

میكرولیتر من أنزیم الربط المناعي للسم الفطري  50 وأضیف إلیھا الكواشف
(Enzyme conjugate)،   دقیقة في غرفة مظلمة حتى یتم  30حضنت العینات لمدة

للعینات  -Aربط مواقع الجسم المضاد المخصص للسم الفطري االوكراتوكسین
بعد ذلك أجریت عملیة الغسیل باستخدام جھاز الغسیل الخاص بتقنیة   المختبرة.

وذلك حتى یتم إزالة المحلول المتبقي من أنزیم الربط للسم  المناعيأنزیم الربط 
 .ثقبمیكرولیتر من محلول الغسیل في كل  250ك بحقن الفطري ویتم ذل

میكرولیتر من أنزیم ربط المادة الخاضعة  100 اضیفبعد عملیة الغسل 
دقیقة في غرفة مظلمة حیث تعمل المادة الخاضعة على  15وحضنت العینات لمدة 
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ویعمل  (Antibody-Antigen)  الجسم المناعي والجسم المضاد زیادة الربط بین

 100أخیرا أضیف  جین على تغیر اللون من األزرق إلي  األصفر.كرومو
 450من كاشف اإلیقاف وثم قیاس نسبة االمتصاص عند طول موجي  میكرولیتر

نانومتر باستخدام جھاز الطیف الضوئي الخاص بتقنیة أنزیم الربط المناعى، 
منحني  وكذلك قراءة نسبة االمتصاص للمحلول القیاسي والعینة بعد الحصول على

والتراكیز  -Aباستخدام تركیزات عیاریھ االوكراتوكسین للمحلول القیاسي  المعایرة
   Kit.مزوده مع ، 1800، 900، 300، 100، 50، 0المستخدمة للعیاریة 

 حسب المعادلة اآلتیة :   Ochratoxin-Aوثم حساب تركیز السم الفطري 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 % =  𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 (𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑"

×  100 
 

 والمناقشة النتائج

 A-الفطري األوكراتوكسینتقدیر تركیز السم 
باستخدام تقنیة أنزیم  )-Aاألوكراتوكسین(تشیر نتائج تقدیر السم الفطري 

بأن  )حلوب  40-تسمین 40 (عینة أعالف أبقار  80لعدد   (ELISA) الربط المناعي
عینات  9وأن  )% 88.75( وبنسبة A-على سم  األوكراتوكسین تحتوأعینة  71

أقل و(نانوجرام/جرام)،  2.5عند حد الكشف   )%11.25( كانت خالیة  وبنسبة
(نانوجرام/جرام) ، وأعلي تركیز للسم الفطري في العینات   2.87 تركیز كان

 .(نانوجرام/جرام) 9.71 المستخدمة ھو 

 عینة كذلك تشیر النتائج المتحصل علیھا ألعالف األبقار(تسمین) لعدد 
 9.71-2.87 بین وبتركیز یتراوح ما )%90( موجبةكانت عینة  36  عینة أن 40

إلجمالي العینات (نانوجرام/جرام)  4.58(نانوجرام/جرام) وبمتوسط تركیز 
 4(نانوجرام/جرام) للعینات الموجبة، بینما كانت 5.09 بمتوسط تركیزالمستخدمة، و

 2.5عند حد الكشف  A-خالیة من السم الفطري االوكراتوكسین10) (% عینات 
 . ) (1(نانوجرام/جرام) ، جدول
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في عینات أعالف األبقار (تسمین) (نانوجرام/جرام) A -تركیز السم الفطري االوكراتوكسین : )1( جدول

 ELISA باستخدام بتقنیة

رقم 
 A-تركیز سم االوكراتوكسین رقم العینة A-تركیز سم االوكراتوكسین العینة

1 3.31 21 3.96 
2 3.45 22 3.39 
3 5.94 23 2.5  >* 
4 3.01 24 2.87 
5 4.45 25 2.5  >* 
6 4.51 26 5.49 
7 9.71 27 7.05 
8 2.5  >* 28 5.27 
9 4.34 29 4.24 

10 6.87 30 3.14 
11 4.87 31 4.74 
12 5.47 32 4.70 
13 6.87 33 2.5  >* 
14 4.96 34 6.02 
15 4.33 35 5.25 
16 3.38 36 6.83 
17 4.89 37 4.75 
18 6.48 38 5.00 
19 5.33 39 6.81 
20 4.50 40 7.23 

 * نانوجرام/جرام > 2.5حد الكشف 

عینة 40  (حلوب) لعدد وتشیر أیضا النتائج المتحصل علیھا ألعالف األبقار
  9.65-3.29 وبتركیز یتراوح ما بین )%87.5( عینة كانت موجبة  35أن

إلجمالي العینات (نانوجرام/جرام)   4.99(نانوجرام/جرام) وبمتوسط تركیز 
(نانوجرام/جرام) للعینات الموجبة، بینما  5.70المستخدمة ، وبمتوسط تركیز 

عند حد  A-خالیة من السم الفطري االوكراتوكسین %12.5)( عینات  5كانت
 . )2((نانوجرام/جرام)، جدول   2.5الكشف 
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في عینات أعالف األبقار (نانوجرام/جرام) A  -تركیز السم الفطري االوكراتوكسین : )2( جدول

 ELISAباستخدام بتقنیة  (حلوب) 

 A-نسبة تركیز سم االوكراتوكسین رقم العینة
 A-نسبة تركیز  سم االوكراتوكسین رقم العینة )جرام/نانوجرام(

 )جرام/نانوجرام(
1 4.31 21 4.08 
2 7.31 22 4.96 
3 4.15 23 5.67 
4 5.06 24 7.75 
5 6.13 25 8.35 
6 2.5  >* 26 4.39 
7 4.31 27 4.32 
8 2.5  >* 28 7.67 
9 5.73 29 6.98 

10 6.15 30 2.5  >* 
11 3.29 31 7.97 
12 6.46 32 3.73 
13 8.67 33 2.5  >* 
14 3.84 34 6.85 
15 4.50 35 3.77 
16 2.5  >* 36 4.81 
17 6.91 37 9.65 
18 4. 97 38 4.52 
19 4.43 39 7.82 
20 4.28 40 5.77 

 * نانوجرام/جرام > 2.5حد الكشف 

في بعض عینات أعالف  A-نتائج إلى وجود االوكراتوكسینالأوضحت 
استخدام تقنیة أنزیم الربط المناعي التي ولقد ثم  األبقار وبتراكیز مختلفة تم تقدیرھا

ھذه الطریقة تمیز استخدام حیث   )Antigen- Antibody(بین  تعتمد على التفاعل
 %100بنسبة  ةحساس يوھ  %100 بأن نسبة االسترجاع  تصل إلى

من وجود  )Cross reactivity(وال یوجد إي تداخل  A-الوكراتوكسینل
 2.5وأن حد الكشف لھذه الطریقة أعلى من   )B, C( األخرىاالوكراتوكسینات 

استخالص العینة، وتحتاج  بسھولة ھذه الطریقةحیث تتمیز نانوجرام/كیلوجرام، 
 .]8[ ،األخرىإلى وقت أقل مقارنة بالطرق 

عالف المستخدمة األفي  A-االوكراتوكسینضحت النتائج أن محتوي أوكذلك 
والتي  )2013 - (683مطابق للمواصفات القیاسیة اللیبیة كان لدراسة في لیبیا ل

كذلك نانوجرام/جرام.   250أوضحت أن الحدود القصوى المسموح بھا ال یتجاوز 
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-الوكراتوكسینلحیث أن أعلي تركیز 2006)  - (576المواصفة القیاسیة األوروبیة 

A نانوجرام/جرام (9.71 كان  تم الحصول علیھ من عینات الدراسة(  

دلیل على تلوثھا بالفطریات المنتجة   لعینات المستخدمةفي ااالوكراتوكسین وجود 
یحتمل أن تكون  والتي Penicillium ،Aspergillusین للسم الفطري من الجنس

احتمالیة تلوث المواد الخام الداخلة في تصنیع  أو، A-الوكراتوكسینلمنتجھ 
إلى عدم أتباع  یرجعھذا لسموم الفطریة ولاألعالف بالفطریات وبالتالي إفرازھا 

 ،التجفیف  ،الشروط الصحیة لحفظ وتداول األعالف خالل عملیات الحصاد 
 .]9[ ،النقل والتصنیع ،التخزین 

في  A-تقدیر تركیز االوكراتوكسینفي تتفق الدراسة مع عدة دراسات 
عینة أخذت من   92في دراستھم لعدد ]10[أعالف األبقار حیث أوضح الباحثون 
احتوت على السم الفطري بتركیز  عینة70 أعالف األغنام واألبقار في الیونان أن 

-عینة لم تحتوي على االوكراتوكسین  22و  نانوجرام/جرام  5–50بین یتراوح ما
Aعن وجود  اجریتالتي  ایضا . وأوضحت بعض الدراسات البحثیة

أن عینة واحدة فقط كانت  ،عینة   50في أعالف الحیوانات لعدد -Aاالوكراتوكسین
نانوجرام   24من إجمالي عدد العینات  الكلي بتركیز  A-االوكراتوكسینبملوثة 
  .]11[/جرام 

باستخدام تقنیة  ]Czerwiecki et al., ]12بینت الدراسة التي أجراھا و
ELISA بین  لعینات من أعالف األبقار تواجد األوكراتوكسین بتركیز یتراوح ما

من خالل تحلیل عینات  ]Patrick ]13 كذلك أكد الباحث .نانوجرام/جرام 11.9-0.02
 0.01تقنیة تواجد السم الفطري بأقل تركیز كان نفس ال أعالف األبقار باستخدام

لتقدیر  2010سنة  وفي دراسة نانوجرام/جرام. 3.64وبأعلى تركیز  نانوجرام /جرام
عینة من االعالف جمعت من مصانع االعالف في  1394لعدد  A-االوكراتوكسین

دول من أسیا والمحیط الھندي تشمل دول الصین ، الیابان ، كوریا الجنوبیة ، 
من العینات تحتوي  26 %أن  نتائجھا أوضحت والتي نیوزلندا ، مالیزیا وأسترالیا 

 .]14[ نانوجرام/جرام ، 174.2بأعلى تركیز   A-على االوكراتوكسین

جمعت ) غنامأ 9ماعز،  15أبقار، 39 (عینة حلیب   63لعدد اخرى سةدرافي و
تحتوي على  )%4.8(عینات  3ن أمباشرة من مزارع تربیة الحیوانات في ایطالیا 

  .]15[ نانوجرام / مل  0.11 -0.7بین  یتراوح ما A-االوكراتوكسین

عینة من الشعیر الداخل  123في إسبانیا لعدد   ]16[تشیر الدراسة التي اجریت      
 عینة احتوت على السم الفطري وأن أعلي تركیز58 في تركیب االعالف أن عدد 

عینة أعالف  1255جرام. وفي بولندا  اجریت دراسة على /نانوجرام   4یساوي
16 

 



 2014دیسمبر  العدد األول مجلة العلوم الطبیة
بمعدل تركیز یتراوح  A-عینھ تحتوي على االوكراتوكسین  36وأوضحت أن 

اوضح أن  ]18[ Bryden  في دراسة للباحث  .]17[نانوجرام /جرام.   760-  28بین
 (Fungi , Bactariaمعدة الحیوانات المجترة  فيالكائنات الدقیقة الطبیعیة الموجودة 

، (Protozoa  تكسیر السم الفطري االوكراتوكسین فيتلعب دور كبیر-A  الموجود
 فینیل االنین.-و بیتا أوكراتوكسین -من االعالف إلى مركبات أقل سمیة تشمل  الفا 

 ات في عین A-لدراسة االختالف في تركیز السم الفطري االوكراتوكسینو
للفرق بین متوسط  T-test)(حلوب) تم استخدم اختبار  -أعالف األبقار (تسمین 

 حیث  )One Way ANOVA(عینتین، كذلك تم استخدام تحلیل التباین األحادي 
أكبر من  (Sig = 0.426)المحسوب كان أوضحت النتائج أن مستوي المعنویة 

وھذا یدل على عدم وجود اختالف  (0.05)  مستوي المعنویة المعتمد في الدراسة
تسمین وعینات البین عینات أعالف  A-في تركیز السم الفطري االوكراتوكسین

 حلوب.الأعالف 
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Abstract 
 Detection of Ochratoxin-A is the aim of this  study. 80 samples of the cows’ feed 
(40 fattening and 40 milch) were randomly gathered from some factories and markets that 
sell cows’ feed in Libya. The findings of estimating the concentration of the mycotoxin 
(Ochratoxin A) using ELISA Technology of 40 samples of the fattening cows’ feed showed 
that 36 samples were positive (representing 90%), with a concentration ranging from 2.87 
to 9.71nanogram/gram. With average concentration 5.09 nanogram/gram for the positive 
samples. Only 4 samples (10%) were free of Ochratoxin A when investigated 
corresponding to 2.5 nanogram/gram. The results from the 40 milch cows’ feed showed that 
35 samples were positive (87.5%) and with a concentration ranging from 3.29 to 9.65 
nanogram/gram. with average of  5.70 nanogram/gram for the positive samples. Only 5 
samples (12.5%) were free of mycotoxin (ochratoxin A) when investigated corresponding 
to 2.5 nanogram/gram.  The existence of the mycotoxin in the samples of the cow’s feed is 
an evidence for its contamination with fungi producing poison. This is due to the pollution 
of the row materials used in producing the cows’ feed. It might also be attributed to the bad 
storage because this mycotoxin, according to the international agency of cancer research, is 
considered a carcinogen for animals as well as humans.     
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