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 الممخص
لغايتتتتة  31/8/2019، لممتتتت ة متتتتن الحقتتتتح الحيتتتتواع  التا عتتتتة لقستتتتم ايعتتتتتاج الحيتتتتواع   تتتت  كميتتتتة الزراعتتتتة / جامعتتتتة تكريتتتتتأجريتتتتت اتتتتسة ال راستتتتة  تتتت  

  العواستية ايغعتام حمتنن لت    المعتايير ال مويتة ت   عتض   D3الستميعيوم العتاعوو و  يتتامين  استتد امتتايير به ف  راسة  ( يوم .99). 9/12/2019
، قستمت عشتوااياإ إلت  كغتم  9.17±  19.56و  معت ل وزن  شتهر (5 – 4)  ، تراوحتت أعمتتتتتتتاراا بتينالحمتنن العواستيةست عشتر متن  استد ام. تم 
متن المتاء المقطتر  متح 10، جرعت حيواعات المجموعتة ايولت  )الستيطرة ( بتت م ت  زمعيتينحيواعات لكح مجموعة( وشممت ال راسة  4مجاميع )أربعة 

وحت ة  5.5والياليتة بتت  عمت / كغتم ععصتر الستميعيوم العتاعوو ممغتم متن  9.5حيواعتات المعاممتة الياعيتة بتت  )  شتكح ك ستويت(  يما جرعتت) لكح حيوان ( 
 D3 يتتتامين  و ععصتتر الستتميعيوم العتتاعوو / كغتتم وزن الجستتم  تت  حتتين جرعتتت حيواعتتات المعاممتتة الرا عتتة جرعتتة مدتمطتتة متتن  D3 وليتتة متتن  يتتتامين 

(  تت  أعتت ا  P ≤9.95مععويتتة ) حصتتول ارتعتتاعإلتت  وأشتتارت  عتتتااه اتتسة ال راستتة / كغتتم وزن الجستتم( وحتت ة  وليتتة  5.5+ عمتت  / كغتتم  ممغتتم 9.5)
أعت ا   (P ≤9.95)بيعمتا عدعتتت مععويتا   الدنيتا الممعاويتة وتركيز الهيموكموبين والعس ة الماوية لكريات ال م المرصوصة و عست ة الحمرال م كريات 

 عست ة( P ≤9.95تدتمت  مععويتا)تيتوم متن المعاممتة  يمتا لتم  99 و 45دنيا المتعا لة مقارعة  مجموعة السيطرة   عت  مترورعس ة  دنيا ال م البيض و
  وجتو  وارتعتاع مععتوو  ت  مستتو   كمتا بيعتت العتتااه ايتتا.( MCHو  MCVو يواب كريات ال م الحمتر) الحامتية والقاع ية وحي ة العواة والدنيا 

 .من المعاممة  يوم 99مقارعة  المعاممة السيطرة  ع  مرور البروتيعات الكمية و ايلبومين و الكموبيوليعات ال م 
 ، حمنن ايغعام العواسية المعايير ال موية،  D3 يتامين  ،السميعيوم العاعوو  ة :الكممات المفتاحي

 

  المقدمة
شه ت اليروة الحيواعيتة تطتورا ستريعا  ت  غالبيتة بمت ان العتالم ودصوصتا 
  تت  البمتت ان المتق متتة معهتتا، واتت  تشتتكح جاع تتا كبيتترا ومهمتتا  تت  ا عتتتاج

تعتت  متتن مصتتا ر التت دح القتتوم  المهمتتة  تت  العتتراق الزراعتت  ل ن عتتا، اس 
وتعتبتتتتتر معتجاتهتتتتتا الرايستتتتتية كتتتتتالمحوم والحميتتتتتب متتتتتن مصتتتتتا ر البتتتتتروتين 
الحيواع  المهمتة  ت  تغسيتة ايعستان ايساستية  تتن عمتا تستهم  ت  اتسة 
اليتتروة متتن ايتتر مهتتم  تت  ستت   عتتض ايحتياجتتات الصتتعاعية المحميتتة متتن 

ليتتتتة، وتمتتتتتاز ايغعتتتتام العواستتتتية  اعتشتتتتار واستتتتع  تتتت  مدتمتتتت  المتتتتوا  ايو 
(. واتتتتتتت  متتتتتتتن 2996وادتتتتتتترون  Tabbaaاقطتتتتتتتار الشتتتتتتترق ايوستتتتتتت  ) 

الستتنيت المهمتتة والمتميتتزة  تت  اعتتتاج عوعيتتة جيتت ة متتن المحتتوم )الصتتاا  
( حيتتث قتت رت المستتاامة الستتعوية لهتتسة ايغعتتام  تت  اعتتتاج 1992والقتتس،

التتت  طتتتن عمتتت  التتتتوال .  602، 3093المحتتتوم الحمتتتراء والحميتتتب بعحتتتو 
(FAO،2000.)  و ستتتتبب  ايغعتتتتامو ستتتتبب كتتتتح اتتتتسة المميتتتتزات  عتتتتتاج

از يا  الوع  الصح  وكسلك عتيجتة لطبيعتة العمتو الستكاع  المتزايت  أ   
إلتتت  تكييتتت  الجهتتتو  والعمتتتح  يجتتتا  الوستتتااح الكعيمتتتة بر تتتع ا عتتتتاج كمتتتا 

اايتتتتة، حيتتتتث وعوعتتتتا ومتتتتن اتتتتسة الوستتتتااح اتتتت  استتتتتد ام ا تتتتتا ات الغس
لمتتا لهتتا الحيواعتتات العناتت   إلتت تتتتاف  عتتض الععاصتتر المهمتتة غتتساايا 

 تتتتت  ر تتتتتع المستتتتتتو  ا عتتتتتتاج  وتحستتتتتين الحالتتتتتة  ةواتتتتتتح اتمتتتتتن تتتتتت يير 
الععاصتر المع عيتة الصحية والمعاعية لمحيوان، ومن اسة ا تا ات ا  

  العمتتتتتو والتعاستتتتتح العيتاميعتتتتات التتتتتت  تعتتتتت  تتتتتترورية جتتتتت ا لمحعتتتتتا  عمتتتتتو 
عتتتتامن مستتتتاع ا  تتتت   عتتتتض ا عظمتتتتة  عتتتتتها ، يعتتتت  لحيتتتتوانوستتتتنمة ا

ا دتر يكتون عتامن مستاع ا  ت  التعتاعنت اييتتية  هاا عزيميتة و عتت
  (،1991)إبراايم و ال ليم ؛ 

يتتة الع يتت  ( أحتت  الععاصتتر الغساايتتة ا ساستتية  تت  تغسSeيعتت  الستتميعيوم )
ععصرالستتميعيوم  ، وأنَّ محتتتو  حبتتوب العمتت  متتن متتن الحيواعتتات الزراعيتتة
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 مت   سلتك عمت  ( يتوقت NRC ،1994يتعاوت من معطقة إل  ادتر  )
  ت  كا يتة الستميعيوم مستتويات كاعت لو حت  اع  عمما التربة،    وجو ة
 والمرك تتات التستتمي   تت  المستتتد م العتتال  الكبريتتت  المحتتتو    تت ن التربتتة

 عيومالستتتمي امتصتتتاص تيتتت   الحامتتتتية ا مطتتتار  تتت  الموجتتتو ة الكبريتيتتتة
 المعتتتتاط   تتتت   الستتتتميعيوم  قيتتتترة التتتتترب تكتتتتون  كتتتتسلك. الع تتتتات قبتتتتح متتتتن

وا لمعيتوم، متن  الح يت  متن عاليتة تراكيز عم  المحتوية والترب البركاعية
عاحيتتة ادتتر  مستتتويات الستتميعيوم  تت  التربتتة عالميتتا أدتتست  ايعدعتتاض، 
 سبب الكيا ة العالية لممحاصيح الزراعية لسلك تحتتاج أعتنف الحيواعتات 
التت  مكمتتنت تتتتمن صتتحة حيواعتتات المزرعتتة والتت واجن وكعتتاءة أ ااهتتا 
ن وعوعيتتتتة لحتتتتم جيتتتت ة عتتتتنوة عمتتتت  سلتتتتك يمكتتتتن  تتتتتا ات الستتتتميعيوم أ

تستتتتتد م  تتتت  زيتتتتا ة إعتتتتتاج المحتتتتوم والبتتتتيض ولمستتتتماح ل عستتتتان بتعتتتتاول 
 وآدتتتتتتترون، Sevcikova)الستتتتتتتميعيوم  تتتتتتت  شتتتتتتتكم  العتتتتتتتتوو المعتتتتتتتتح 

ان لععصرالستتتميعيوم  وااتتت  صتتتحية  ع يتتت   هتتتو يعمتتتح كمتتتتا   (.2006
ادطتار  يحت  متنو لألكس ة ومعظم لمغ ة ال رقية ومعزز الجهتاز المعتاع  

، 2999وآدتترون،  St Germain) لكتترومالتستتمم  ععصتتر الح يتت  او ا
Ramya  2915وادتتتتتتتتتتتترون ،Sarkar  و يعشتتتتتتتتتتتت   (،2915وادتتتتتتتتتتتترون

 Xun)  يهتتتتا حستتتتين معامتتتتح الهتتتتتميتدمتتتترات الكتتتترش  تتتت  المجتتتتترات و 
حمايتتتة وي تتتات ايعستتتجة ال اعيتتتة لمكبتتت    يعتتتززمن( كمتتتا 2912وادتتترون ،

وادتتتتتترون،  Zubair) اواستتتتتتمرار عممهتتتتتا و عتتتتتتم العظتتتتتام ايعزيمتتتتتت   يهتتتتت
  امتتتة و تحستتتين الدصتتتو ة  تت  التتتسكور  تتتن عتتتن ااميتتتة  تت   ( 2915

، 2009وآدتتترون،  Pericوالوظتتتاا  العستتتمجية لعمتتتو وصتتتحة الحيتتتوان )
Shi  ،2911وادتتتتترون ،Darbandi  ،كمتتتتتا لتتتتت   وراإ (2918وادتتتتترون .

) يتروس  HIVمهماإ    مقاومة ا مراض الجم ية والعايروسية وتي   التت 
وآدتتتترون،  Akinboroالمعاعتتتتة )عقتتتتص المعاعتتتتة ( التتتتسو يتتتت مر جهتتتتاز 

وتمعتتب العيتاميعتتات  ورا مهتتم  تت  العمميتتات العستتمجية المدتمعتتة   (،2913
 متن بتين العيتاميعتات المهمتة  ت  ايتض  D3 يتتامين   ادح الجستم ويعت 

الكالستتتتتتيوم والعستتتتتتعور والمحا ظتتتتتتة عمتتتتتت  اتتتتتتتزان مستتتتتتتوياتهما  تتتتتت  التتتتتت م 
( 1998وادتتتتترون  Jones ايشتتتتتتراك متتتتتع اورموعتتتتتات الغتتتتت ة ال رقيتتتتتة )،

، Cutolo تتتتت  تعظتتتتتيم عمتتتتتتح الجهتتتتتاز المعتتتتتتاع  ) تتتتتتن عتتتتتن ااميتتتتتتت  
تت يير  وعم  توء ماتق م ا  ت اتسة ال راستة الت  التحترو عتن .(2008

 المعتتتايير ال مويتتتة  تتت   عتتتض الصتتتعات  D3العتتتاعوو و يتتتتامينالستتتيميعيوم 
 ل   الحمنن العواسية . 
   مواد وطرائق العمل

قستم ا عتتاج / الحيتواع  التا عتة لكميتة الزراعتة  الحقتح    التجربةأجريت 
. 9/12/2019لغايتتتة  31/8/2019جامعتتتة  تكريتتتت لممتتت ة / الحيتتتواع  

 – 4،  اعمتتار تراوحتتت متتن حمتتن عواستتيا 16 هتتااستتتعمح  ي، ( يتتوم99)
، قستتتمت الحيواعتتتات التتت  كغتتتم  9.17±  19.56أشتتتهر و معتتت ل وزن  5

 المتتتاء المقطتتتر  تتت  حتتتين  اربعتتتة معتتتامنت، اس جرعتتتت المعاممتتتة ا ولتتت 
 الستميعيوم العتاعوو و  يتتتامين المعتامنت الياعيتة والياليتة والرا عتة  عوممتت

D3  ( وحتتت ة  وليتتتة متتتن  5.5و عمتتت ممغتتتم / كغتتتم وزن  9.5ودميطهمتتتا
ممغتتم / كغتتم وزن  5و ) لكتتح كيمتتو غتترام متن وزن الحيتتوان D3العيتتامين 
لكتتتح كيمتتتو غتتترام متتتن وزن  D3وحتتت ة  وليتتتة متتتن العيتتتتامين  5.5 عمتتت +

وأدتتتتعت حيواعتتات التجربتتتة إلتتت  متتت ة تمهي يتتتة  ( عمتتت  التتتتوال .الحيتتوان
يتتتوم( تتتتم دنلهتتتا رعايتتتة الحيواعتتتات صتتتحيا قبتتتح بتتت ء التجربتتتة 14لمتتت ة )

عميقتتتة حيواعتتتات ال تغتتتسي .لوقايتهتتتا متتتن ا صتتتا ات المرتتتتية المحتممتتتة
 و%(  59%(  والشتتتعير مجتتتروش )  28)  متتتن عدالتتتة الحعطتتتةمركتتتزة 

دمتتتتتتي  متتتتتتن %(  و  19) وكستتتتتت ة  تتتتتتول الصتتتتتتويا%(   19) سرة صتتتتتتعراء
وكاعتتتتتت عستتتتت ة %(   1و ممتتتتتع الطعتتتتتام )%(  1) المعتتتتتا ن والعيتاميعتتتتتات
 صتتورة ستتعرة / كغتتم  2748.7% والطاقتتة  14.85البتتروتين الدتتام  يهتتا 

 ومستتتاءإ ً % متتتن وزعهتتتا الحتتت  وعمتتت  وجبتتتتين صتتت احا..3وبعستتت ة   ر يتتتة
أستتبوعين عمتت  تتتوء تغيتترات التتوزن متتع تتتو ر وتعتت ل كميتتة العمتت  كتتح 

)التتتتبن(  صتتتورة حتتترة كمتتتا تتتتم تتتتو ير المتتتاء العظيتتت   تتت   العمتتت  الدشتتتن
حظيتتترة لكتتتح مجموعتتتة وتتتتعت مكع تتتات ا متتتنح المع عيتتتة  ادتتتح كتتتح 

كاعت تجمع عماسج ال م  شتكح معتتظم دتنل و  حظيرة لكا ة المجموعات.
عة والعصتت  صتت احاإ يومتتاإ   تت  الستتاعة الستتا  45المراحتتح العستتمجية كتتح 

ستتاعة، متتن الوريتت  التتو اج   12 عتت  قطتتع العمتت  عتتن الحيواعتتات لمتت ة 
Jugular vein  اس  متح 19   معطقة العع  بواسطة محقع  عبيتسة ستعة

عمتت   حاويتتةمتتح وتتتعت  تت  اعابيتتب  2قستتمت اتتسة الكميتتة التت  قستتمين 
اما الكميتة المت قيتة ما ة ماععة التدير لغرض القحوصات العيزياوية لم م 

   أعابيب  نستيكية عبيتسة عظيعتة ومعقمتة وتترك يترستب  لمت ة  وتعت 
ساعة  ت    رجتة حترارة المدتبتر،  عت  سلتك دزعتت ا عابيتب  ت  الينجتة 

ستتاعة ، ووتتتعت  24 رجتتة( لمتت ة ° 45م ( بوتتعها  شتتكح مااتتح )4°)
رة  و  3999   جهاز الطر  المركزو لمت ة عشترون  قيقتة عمت  سترعة  

عتن  تاق  المكوعتات  Blood serum/  قيقة لغرض  صح مصتح الت م 
م(   تت  أعابيتتب محكمتتة الغمتت  لحتتين ° 29 -، حعتتا المصتتح  المجمتت ة )

 .ةالكيموحيوي إجراء ايدت ارات 
تتتتتتتتم قيتتتتتتتاس تركيتتتتتتتز دتتتتتتتتاب  التتتتتتت م   :تركيزززززززا خمزززززززا  الزززززززدم   8 

بجهتاز المطيتاف التتوا     Spectrophotometric methodطيعيتا
Spectrophotometer  عتتتتتتوعApel    540عمتتتتتت  طتتتتتتول متتتتتتوجnm 

عمتتت  و تتت  تعميمتتتات  Austin(1935 و   Drabkinحستتتب طريقتتتة 
عتتتتتتتتتوع   Kitالبريطاعيتتتتتتتتتة المعتجتتتتتتتتتة لعتتتتتتتتت ة التحميتتتتتتتتتح  Randoxالشتتتتتتتتتركة 

Randox laboratories Co. Ltd, Antrlum United 

kingdom (Coles،1986  .) 
قيستت العست ة الماويتة لحجتم  :حجم خاليا الدم الحمر  المرصوصة - 2

دنيتا التت م المرصوصتتة بوتتع أعابيتتب شتتعرية زجاجيتة معتوحتتة الطتتر ين 
(  و عتت   رجتتة°45ر  تت  التت م  صتتورة ماامتتة ) ي تحتتتوو عمتت   متتاعع تديتت

أن يمتمئ ينيتة أربتاع ا عبو تة تست  العهايتات المغمتورة  ت  الت م   تالطين 
-Microو ايصتتتتتتطعاع  ، يتتتتتتم توتتتتتتتع   تتتتتت  جهتتتتتتاز الطتتتتتتر  المركتتتتتتز 

Hematocrit centrifuge  12999لمتت ة دمستتة  قتتاا  عمتت  ستترعة 
الراستتب التتت موو  تت  ا عبتتتوب الشتتتعرو  ، ويتتتتم قتتراءة طتتتولقتتة ورة   ال قي

، إس يميتتح  طتتول الراستتب Hematocrit reader تتالمقراء الدتتاص  تت  
، وادتتتترون  Hughesالعستتتت ة الماويتتتتة لحجتتتتم كريتتتتات التتتت م المرصوصتتتتة )

2994.) 
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حستتبت  أعتت ا  كريتتات التت م   -:خاليززا الززدم الحمززر  حسززا  عززدد - 3
، عتتتتتن طريتتتتت   Hemocytometerالحمتتتتتراء  استتتتتتعمال شتتتتتريحة العتتتتت  

ويكمتح  9.5سحب  ال م بواسطة الماصتة الداصتة بهتا إلت  حت  العنمتة 
،  عت    Hyme's solution  محمتول اتايمس 191الحجتم إلت  العنمتة 

متتتزج محتويتتتات الماصتتتة عتتتن طريتتت  التتترج  اليتتت  متتت ة عشتتتر يتتتواع ، تتتتم 
تحتتتتير شتتتريحة العتتت   عتتت  التتتتدمص متتتن  التتتينث قطتتترات ا ولتتت  لمتتت م 
 واستتتتعمال الرا عتتتة بوتتتتعها عمتتت  حا تتتة اتصتتتال الشتتتريحة متتتع غطااهتتتا

Cover slide  تترك م ة  قيقتين لي ات الدنيتا واستتقراراا يتم  حصتت ،
(  حستتتتاب عتتتت   الكريتتتتات  تتتت  X 49) قتتتتوة تكبيتتتتر   تتتتالمجهر التتتتتوا 

مربتتتع صتتتغير  16دمستتتة مربعتتتات متوستتتطة كتتتح مربتتتع متوستتت  يحتتتتوو 
(Hughes  واستتتتتتدرج العتتتتت   الكمتتتتت  لكريتتتتتات التتتتت م 2994، وادتتتتترون .)

  الحمراء كما    المعا لة اآلتية:
 م ( = عت   الدنيتا  ت  دمستة مربعتات  3ع   دنيا الت م الحمتراء )ممتم

)معامتتتتتتتح   59( × )معامتتتتتتتح تصتتتتتتتحيع   لمتدعيتتتتتتت   299× ة متوستتتتتتتط
 .  (تصحيع لمحجم

حستتتبت دنيتتتا التتت م البيتتتتاء   :حسزززا  عزززدد خاليزززا الزززدم البزززيض - 4
عتتتتن طريتتتت  ستتتتحب التتتت م  Hemocytometer استتتتتعمال شتتتتريحة العتتتت  

يتم يكمتح الحجتم إلت   9.5بواسطة الماصة الداصة بها إل  ح  العنمة 
، و عتتتتتت  متتتتتتزج   Turk's Solution محمتتتتتتول تركتتتتتت   11العنمتتتتتتة 

المحتويات عن طريت  الترج  اليت  مت ة عشتر يتواع  و  عت اا تتترك العيعتة 
متت ة يتتنث  قتتاا  لصتت   أعويتت  دنيتتا التت م البيتتتاء، ولتحتتتير شتتريحة 
الع  تم التتدمص متن التينث قطترات ا ولت  واستتعممت الرا عتة بوتتعها 

ن لغتترض عمتت  حا تتة اتصتتال الشتتريحة متتع غطااهتتا، وتركتتت متت ة  قيقتتتي
 Xي ات  الدنيا واستقراراا يم  حصت   تالمجهر التتوا  ) قتوة تكبيتر 

 (.Hean ،1995(  حستتتاب أعتتت ا  الدنيتتتا   ادتتتح المربتتتع الكبيتتتر)  49
 ال م البيتاء كما    المعا لة اآلتية: لدنياواستدرج  الع   الكم  

 م = عتتت   الدنيتتتا  تتت  المربتتتع الكبيتتتر  3عتتت   دنيتتتا التتت م البتتتيض / ممتتتم
)معامتتح تصتتحيع  19× )معامتتح تصتتحيع لمتدعيتت (    29× المركتتزو 
 لمحجم(.

تتم حستاب العت  التعريقت  لدنيتا  :العد التفريقي لخاليا الزدم البزيض -5
( بوتتتتتع قطتتتترة  م  Blood smearالتتتت م البيتتتتتاء  عمتتتتح مستتتتحة ) 

صتغيرة عمتت  حا تة شتتريحة زجاجيتتة تعترش  ستتحب شتريحة أدتتر  عميهتتا، 
 قتتتاا  لتجتتت  يتتتم تيبتتتت بتغطيستتتها  تتتالكحول تتتتترك المستتتحة متتت ة عشتتتر 

(،  ع اا تص   الشرااع بتغطيسها لمت ة عصت  ستاعة 9.97Nالمييم  ) 
( يتتم تغستتح 2المحتتترة مستت قاإ )ممحتت   Gamsa stain  صتت غة كمتتزا 

المستتحات بهتت وء  متتاء الحععيتتة  زالتتة الصتت غة الزااتت ة ، وتعحتتص أعتت ا  
ووحيتتتت ة العتتتتواة  Lymphocytesالدنيتتتتا البيتتتتتاء وأعواعهتتتتا )الميمعاويتتتتة 

Monocytes  والمتعا لتتتةNeutrophils  والحامتتتتتيةEosinophils 
(  تتتالمجهر التتتتوا   استتتتعمال الع ستتتة الزيتيتتتة  Basophilsوالقاع يتتتة 

(X 199  متتتن دتتتنل عتتت  )دميتتتة بيتتتتاء تحريتتتك الشتتتريحة عمتتت   199
 Z ( Sood ،1985.)مسار  شكح 

تم تق ير تركيتز الكموكتوز  ت  مصتح الت م  حستب : تركيا الكموكوا  -6
 Kit(.   ستتتتتتتتد ام عتتتتتتت ة العحتتتتتتتص 1954) Kingو Asatoorطريقتتتتتتتة 

،  استتتتعمال جهتتتاز مقيتتتاس الطيتتت  Biomaghrebالمعتجتتتة متتتن شتتتركة 
 .Spectrophotometerالتوا  

 Biuretاستتتتد مت طريقتتتة  ايوريتتتت تركيزززا البزززروتين الكمزززي:   -7

method  لتقتتت ير البتتتروتين الكمتتت   تتت  مصتتتح التتت م ،  استتتتد ام محاليتتتح
بوستتتتتاطة  حتتتتتص العمتتتتتاسج  Biomaghreb( متتتتتن شتتتتتركة Kitجتتتتتاازة )

و تت  متتا أشتتار . nm546بجهتتاز المطيتتاف التتتوا  ععتت  طتتول متتوج  
 .Freeman (1982)و  Wottonإلي  

ق رت تركيز ا لبومين  ت  مصتح الت م  استتد ام  :تركيا األلبومين  -8
  Bromocresol green methodلبروموكريستتول ا دتترطريقتة ا

البريطاعيتتة ،  RANDOX( متتن شتتركة Kit استتتد ام محاليتتح جتتاازة )
 قتتراءة  امتصاصتتية العمتتاسج وامتصاصتتية المحمتتول القياستت  ععتت  طتتتول 

 .630nmموج  
 تتتت  مصتتتتح التتتت م  لحستتتتاب كميتتتتة الكموبيتتتتولين :تركيززززا الكموييززززولين  -9

 (.2999) وادرون  Bishopط قت المعا لة اآلتية حسب ما جاء    
 \لبروتيعتات الكميتة )غتم متح  م(  = كميتة ا199 \كمية الكموبيولين )غتم 

 مح  م(.199 \كمية ا لبومين )غم  -( مح  م199
 التحميل اإلحصائي      

 الكامتتتتتتتحأجتتتتتتترو التحميتتتتتتتح ا حصتتتتتتتاا   استتتتتتتتد ام التصتتتتتتتميم العشتتتتتتتواا  
Complete Randomize Design (CRD ، سو ايتجتتاة الواحتت )

أمتا ادت تتار مععويتة العروقتتات بتين المعتتامنت  قت  أستتتعمح ادت تار  عكتتن 
، Duncan's multiple range test (Duncanمتعتتت   الحتتت و  

 .SAS( وقتتتتتتت  أستتتتتتتتعمح برعتتتتتتتامه التحميتتتتتتتح ا حصتتتتتتتاا  الجتتتتتتتااز1955
 العموسج  الريات  اآلت :( لتحميح البياعات عم  و   2991)

Yij = μ +Ti+eij  
  النتائج والمناقشة

عمز   وخميطهمزا D3السيمينيوم النانوي وفيتزامين تأثير المعاممة ب -8
 الحمالن العواسية بعض المعايير الدموية لدى

( P≤0.05)( وجتتتو   تتتوارق مععويتتتة 1)اظهتتر جتتت ول تحميتتتح ا حصتتتاا  
 D3بتتتتتين المجتتتتتتاميع ا ربعتتتتتتة المعاممتتتتتة  الستتتتتتيميعيوم العتتتتتتاعوو و يتتتتتتتامين 

يومتتتتا متتتتن  45 عتتتت  متتتترور ودميطهمتتتتا   تتتت  اعتتتت ا  كريتتتتات التتتت م الحمتتتتر 
المعاممتة اس ستتجمت المعاممتتة الياعيتتة ارتعاعتا مععويتتا لهتتسة الصتتعة  مقارعتتة 

يومتتا  99المععتتوو لممعاممتتة  عتت  متترور  ب قيتتة المعتتامنت واستتتمر التتتايير
(  تتت   م حيواعتتتات المعاممتتتة P≤0.05  ارتعتتتع اعتتت ا اا مععويتتتا )متتتن  قتتت

،  يمتتا لتتم تدتمتت  مععويتتا عتتن ارعتتة  المعتتاممت  ايولتت  والياليتتةالياعيتتة مق
ععت  تت تتع ا يتر الحيتتوو لممعاممتة  الستتيميعيوم العتتاعوو المعاممتة الرا عتتة ، و 

ودميطهمتتتا   تتت  قيمتتتة ايموكمتتتوبين التتت م  تتت   م الحمتتتنن  D3و يتتتتامين 
الصتتعة  دتتنل  اتتسةلممعاممتتة  تت  واستتية  عنحتتا وجتتو  تتت يير مععتتوو الع

يتتتتتوم متتتتتن  تتتتتترة التجربتتتتة، اس حصتتتتتح ارتعتتتتتاع مععتتتتتوو  99و  45المتتتت ت  
(P≤0.05 اقيمتها  ت   م حيواعتات المعاممتة الياعيتة والرا عتة مقارعتة    )

جتت ول  مجموعتة الستتيطرة   يمتتا لتتم تدتمتت  مععويتتا عتتن المعاممتتة الياليتتة )
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صتتتوص العستتت ة الماويتتتة لمكتتت اس كريتتتات التتت م الحمتتتر  قتتت  امتتتا بد (، 1
ودميطهمتتتتا   D3 الستتتتيميعيوم العتتتاعوو و يتتتتتامين تتتت يرت مععويتتتتا  المعاممتتتة 

يتتوم متتن المعاممتتة اس ستتجمت المعاممتتة  الياعيتتة ارتعتتاع مععتتوو  45دتتنل 
(P≤0.05 مقارعتتتتة ب قيتتتتة المعتتتتامنت ، امتتتتا  عتتتت  متتتترور )يتتتتوم متتتتن  99

(  تتت   م حيواعتتتات P≤0.05تعاعتتتا مععويتتتا )المعاممتتتة  شتتته ت عستتتبتها ار 
المعاممتتة الياعيتتة مقارعتتة  المعتتامنت  ايولتت  )الستتيطرة( والياعيتتة والياليتتة 

( مقارعتتتتتتة P≤0.05 يمتتتتتتا ستتتتتتجمت المعاممتتتتتتة الرا عتتتتتتة ارتعاعتتتتتتا مععويتتتتتتا )
كمتا أوتتحت  . (1جت ول  المعاممت  ايول  واليالية دنل اسة المت ة  )

( P≥0.05( اععتت ام التت يير المععتتوو )2 -4)العتتااه المبيعتة  تت  الجت ول 
ودميطهمتتتتا  D3 الستتتتيميعيوم العتتتتاعوو و يتتتتتامين بتتتتين المجتتتتاميع المعاممتتتتة 

يومتا لكتح متن حجتم كريتات الت م  99و 45ومجموعة السيطرة  ع  مرور 
( ومعتتت ل تركيتتتتز MCH( ومعتتت ل الهيموكمتتتتوبين  يهتتتا )MCVالحمتتتر )

ع مععتتتتتوو   تتتتت  ( عتتتتت ا حصتتتتتول ارتعتتتتتاMCHCالهيموكمتتتتتوبين الكريتتتتت  )
(  تتتتتتت   م حيواعتتتتتتتات MCHCومعتتتتتتت ل تركيتتتتتتتز الهيموكمتتتتتتتوبين الكريتتتتتتت  )

المعاممتتتة الياليتتتة مقارعتتتة  المعاممتتتة الياعيتتتة  يمتتتا لتتتم تدتمتتت  مععويتتتا عتتتن 
 .يوم من المعاممة 99 (  والرا عة دنلالسيطرةالمعاممت  ايول  )

ان ايرتعتتتتتاع المععتتتتتوو  تتتتت  اعتتتتتت ا  كريتتتتتات التتتتت م الحمتتتتتر وايموكمتتتتتتوبين 
س التتت م  تتت  حيواعتتتات المعاممتتتة الياعيتتتة ) معاممتتتة الستتتميعيوم( ربمتتتا ومكتتت ا

 Dalta-aminoيعمتح عمت  تعشتي  اعتتزيميعتو  الت  التتاييرات الستتيميعوم 

levulinate dehydratase  التتتتترورو  تتتت  المراحتتتتح ا ولتتتت  متتتتن
تصتتتتتعيع الهيموكمتتتتتوبين كتتتتتسلك يعتقتتتتتت  ان الستتتتتيميعيوم يستتتتتبب زيتتتتتا ة  تتتتتت  

زيتتتتتتا ة  تتتتت  حجتتتتتتم الدنيتتتتتتا المتتتتتتتغوطة امتصتتتتتاص الح يتتتتتت  و التتتتتتتال  ال
. اوق  يعز سبب زيتا ة عت   (1998وآدرون،  (Barbosaوالهيموكموبين

كريتتات التت م الحمتتر والعستت ة الماويتتة  تت  حجتتم كريتتات التت م المتتتغوطة 

والهيموكمتوبين ععت  إتتتا ة الستيميعيوم كمكمتتح غتساا  كتتون اتسا الععصتتر 
عزيم الكموتتتتاييون يتتت دح  تتت  تركيتتتب عتتت   متتتن البروتيعتتتات ايعزيمتتتات كتتت 

بيروكستتي يز  تت  ستتايتو نزم كريتتات التت م الحمتتر ولكتتون مبتت أ عمتتح اتتسا 
ا عتتزيم اتتو تقميتتح  عتتض التتتاييرات التتتارة لمجتتسور الحتترة  عمتت  الدنيتتا، 
و التتتال  تكتتون المحصتتمة العهاايتتة اتت  تحستتن الوتتتع الصتتح  لمحيتتوان 

ن اتتسة وتحستتن صتتعات التت م العيزياويتتة وداصتتة كريتتات التت م الحمتتر ، وا
الزيا ة لكريات الت م الحمتر تصتحبها زيتا ة  ت  حجتم الدنيتا المتتغوطة 

او قتتتتتت   (Ursini  ،1999  :Arthur  ،2999والهيموكمتتتتتتوبين  التتتتتت م )
التتتتاييرات الستتتيميعوم عمتتت  الوظتتتاا  الحيويتتتة لمجهتتتاز يعتتتو  الستتتبب التتت  

لت  ممتا  المرا قتةالكترش وايعزيمتات الهتم  اس يعمتح عمت  زيتا ة عشتا  
يزيتتت  متتتن عشتتتا  الحيتتتوان واتتتتسا يتتتععكس ايجا تتتا عمتتت  المعتتتايير ال مويتتتتة 

Faixova) ،وتعقتتتتتتتتتت العتتتتتتتتتتااه اتتتتتتتتتسة ال راستتتتتتتتتة متتتتتتتتتع  2016)وآدتتتتتتتتترون
Faixova ( التتتسين يحظتتتوا ارتعتتتاع مععتتتوو  تتت  اعتتت ا  2997وادتتترون )

حمتتتنن(   5متتتر ععتتت  معاممتتتة مجموعتتتة متتتن الحمتتتنن )كريتتتات التتت م الح
ممغتتتتتم / كغتتتتتم عمتتتتت  مقارعتتتتتة  مجموعتتتتتة  9.3بدميتتتتترة الستتتتتيميعيوم بتركيتتتتتز

(  تت   راستتت  التتت  اجرااتتا عمتت  2915،) Solimanالستتيطرة. كمتتا ا تتا  
اشتتتتهر والتتتتت  قستتتتمت التتتت  يتتتتنث  3يماعيتتتتة عشتتتتر متتتتن الحمتتتتنن  عمتتتتر 

ممغتتتم /  9.96وم بتركيتتتز مجتتاميع  التستتتاوو اس عوممتتتت احتت ااا  الستتتيميعي
أستبوعإا وجت  زيتا ة  ت  اعت ا   12يتوم واستتمر لمت ة  14راس الواحت  كتح 

 تت   م الحمتتنن   PCVكريتتات التت م الحمتتر و تركيتتز الهيموكمتتوبين والتتت 
التتت  عوممتتت  الستتيميعيوم مقارعتت   مجموعتتة الستتيطرة.  يمتتا لتتم تتعتت  متتع 

ادتن تتتتتتات  التتتتتتسين لتتتتتتم يجتتتتتت وا او( 2991)وادتتتتتترون  Qureshiعتتتتتتتااه 
مععويتة  تت  تركيتز الهيموكمتتوبين ععت  معاممتتة  يماعيتة متتن الجتواميس  تت  

 مقارع   مجموعة السيطرة. يمث ا دير من الحمح  السيميعيومال
 

الحمالن العواسية) القيم تمثل  لدىعم  بعض المعايير الدموية   وخميطهما D3السيمينيوم النانوي وفيتامين تأثير المعاممة ب: 8جدول 
 الخطأ القياسي( ±المتوسطات 

 هستوى الوعنوية الوعاهالت الودة بـ )اليوم( الصفة

 الرابعة الثالثة الثانية األولي  ) السيطرة (

RBC 

(x82
6

 خلية 

/ هلن
3

 دم(  

 * b 9.82  ±9.31   a 8.87   ±9.25  b 9.95   ±9.32   b   9.19±  8.79 هن الوعاهلة 45بعد 

 * b 9.74  ±9.32   a 8.76   ±9.37  b 9.17   ±9.21   ab   9.99±  8.74 هن الوعاهلة 92بعد 

Hb 

g/dl 

 * b 12.28  ±9.19  a 12.99   ±9.32  ab 12.19    ±9.97  a  9.28±  11.38 هن الوعاهلة 45بعد 

 * b 12.15  ±9.18  a 11.79   ±9.21  ab 11.92    ±9.28  a  9.17±  11.22 هن الوعاهلة 92بعد 

PCV 

% 

  b 38.99  ±9.44  a 36.99   ±9.38   b 36.98    ±9.34  b  9.46±  35.55 هن الوعاهلة 45بعد 

 * c 38.67  ±9.15  a 34.37   ±9.27   c 35.87    ±9.27  b  9.24±  34.29 هن الوعاهلة 92بعد 

MCV (fl) 

 حجن كريةهعدل 

 a 38.81   ±1.12 a 49.71   ±1.25 a 49.47   ±1.61  a N.S  9.67±    49.45 هن الوعاهلة 45بعد 

 a 39.83   ±1.25 39.38   ±1.35 a 39.15   ±9.94  a N.S  9.47±    39.12 هن الوعاهلة 92بعد 

MCH (Pg) 

 الكرية هعدل هيووكلوبين

 a 12.53   ±9.33  a 13.57    ±9.51  a 13.56   ±9.43  a N.S   9.39±   12.95 هن الوعاهلة 45بعد 

 a 12.49   ±9.23  a 13.44    ±9.73  a 13.99   ±9.38  a N.S   9.39±   12.84 هن الوعاهلة 92بعد 

MCHC ( %) 

 هعدل  تركيزهيووكلوبين

 الكرية

 a 32.31   ±9.18  a 33.37   ±1.26  a 33.55   ±9.32  a N.S 9.53±   31.99 هن الوعاهلة 45بعد 

 * ab 31.41   ±9.48  b 34.95   ±9.89  a 33.24   ±9.76  ab 9.59±   32.82 هن الوعاهلة 92بعد 

 

’ وح ة  ولية / كغم من  وزن  الجسم  D3   5.5=  يالمين  المعاممة الثالثةممغم / كغم  عم  ،  9.5= سميعيوم   المعاممة الثانية= السيطرة  ،   المعاممة األول 
  / كغم من  وزن  الجسم( 5.5ممغم / كغم  عم  +  9.5)   D3=  دمي  سيميعيوم و  يالمين  المعاممة الرابعة

 . (P  0.05)(  تعع  وجو   روق مععوية ) *
 ( لكح معاممة    4ع   الحمنن) 

 

(  تتتت   راستتتتتهم  2915وادتتتترون ) Sushamaو تتتت  ععتتتتس الستتتتياق بتتتتين 
م حمتتتنن( وعوممتتتت باتتتتا ة الستتتيميعيو  6عمتتت  مجموعتتتة متتتن الحمتتتنن )

( متتن المتتا ة الجا تتة )التغسيتتة  ر يتتة/كغتتم ممغم 9.99التت  العميقتهتتا بعستت ة 
 لم يج وا او ادتن ات مععو      تركيز ايموكموبين ال م.

https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
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عمز   وخميطهمزا D3م النانوي وفيتزامين بالسيمينيو تأثير المعاممة  -2
خاليززا الززدم البززيض و العززد التفريقززي لخاليززا الززدم البززيض فززي الحمززالن 

 العواسية
( وجتتتو   تتتوارق مععويتتتتة 2) لتتتم يظهتتتر جتتت ول تحميتتتح ا حصتتتتاا  جتتت ول

(P≥0.05 ) بين المجاميع ا ربعة المعاممتة  الستيميعيوم العتاعوو و يتتامين
D3 يومتا متن  45 عت  مترور لصعة إع ا  دنيتا الت م البتيض  ودميطهما

يومتتا متتن المعاممتتة  قتت  اعدعتتتت إعتت ا اا  99المعاممتتة امتتا  عتت  متترور 
(  تتت   م حيواعتتتات المعتتتاممت  الياعيتتتة والرا عتتتة مقارعتتتة P≤0.05مععويتتتا )

ععتت   مجموعتتة الستتيطرة،  يمتتا لتتم تدتمتت  مععويتتا عتتن المعاممتتة الياليتتة، و 
ودميطهمتا  D3ممعاممتة  الستيميعيوم العتاعوو و يتتامين تت ع ا ير الحيوو ل

لبتتيض  تت   م الحمتتنن العواستتية عنحتتا ا تت  العتت  التعريقتت  لدنيتتا التت م 
يتوم  45لممعاممتة  ت  أعت ا  الدنيتا المتعا لتة دتنل وجتو  تت يير مععتوو 

متتتن  تتتترة التجربتتتة اس ستتتجمت المعاممتتتة الياعيتتتة والرا عتتتة اعدعتتتاض مععتتتوو 
عتتتتة  مجموعتتتتة الستتتتيطرة  يمتتتتا لتتتتم تدتمتتتت  مععويتتتتا عتتتتن لهتتتتسة الصتتتتعة مقار 

يومتا متن المعاممتة لتوحا  اعدعاتتا مععويتا  99المعاممة اليالية، اما  ع  
(P≤0.05 تتت  اعتتت ا اا  تتت   م حيواعتتتات  المعتتتامنت الياعيتتتة والياليتتتتة  )

امتا بدصتوص الدنيتا ، (2جت ول والرا عة  مقارعة  مجموعتة الستيطرة  )
 الستتتيميعيوم (  المعاممتتتة P≥0.05تها مععويتتتا )الحامتتتتية  متتتم تتتتت ير عستتتب

 45دتتتنل المتتت ت  ايولتتت  والياعيتتتة ) ودميطهمتتتا   D3العتتتاعوو و يتتتتامين 
( متتتن التجربتتتة ، أمتتتا الدنيتتتا القاع يتتتة  متتتم يكتتتن لممعاممتتتة أو يتتتوم 99و

يومتتتتتتا متتتتتتن  99و  45(  تتتتتت  عستتتتتتبتها دتتتتتتنل P≥0.05تتتتتتت يير مععتتتتتتوو )
 .  (2ج ول المعاممة ايتا )

و يمتتتتا يتعمتتتت   الدنيتتتتا الممعاويتتتتة  قتتتت  أشتتتتارت العتتتتتااه التتتت  وجتتتتو  تتتتتايير 
 D3 الستتتتتتتتتيميعيوم العتتتتتتتتتاعوو و يتتتتتتتتتتامين ( لممعاممتتتتتتتتتة P≥0.05مععتتتتتتتتتوو )

اس ستجمت  يوم متن المعاممتة 45ودميطهما عم  اسة الصعة دنل الم ة 
حيواعتتتات المعاممتتتتة الياعيتتتتة ارتعاعتتتتا مععويتتتتا  تتتت  عستتتت ة الدنيتتتتا الممعاويتتتتة  

المعاممة ايول  )السيطرة(  يما لم تدتم  مععويا عتن المعتاممت  مقارعة  
 99(، امتتا  العستتت ة  عتتت ا  اتتسة الدنيتتتا  عتتت  2الياليتتة والرا عتتتة  )جتتت ول 

(  تتتتتت  P≤0.05يومتتتتتتا متتتتتتن المعاممتتتتتتة  قتتتتتت  ارتععتتتتتتت  صتتتتتتورة مععويتتتتتتة )
(  يمتا لتم 2مقارعة  مجموعة السيطرة )ج ول  والرا عة المعامنت الياعية 

، ومتن الجت ول ععست  المعاممة اليالية دنل اسة المت ةويا عن تدتم  معع
ينحتتتتا ان الدنيتتتتا وحيتتتت ة العتتتتواة لتتتتم يكتتتتن لممعاممتتتتة أو تتتتت يير مععتتتتوو 

(P≥0.05 عمتتتتتتتت  عستتتتتتتتبتها دتتتتتتتتنل )يومتتتتتتتتا متتتتتتتتن المعاممتتتتتتتتة    99و  45
 (.2)ج ول

ان اعدعتتاض اعتت ا  دنيتتا التت م البتتيض وداصتتة المتعا لتتة وارتعتتاع اعتت ا  
إن يتتتتة  تتتت   م الحيواعتتتتات المعاممتتتتة ربمتتتتا يعتتتتو  التتتت   ور الدنيتتتتا الممعاو 

التتتسو  PMNتتتتمن دنيتتتا   Cytosomeالستتتيميعيوم  التتتسو يوجتتت   تتت  
يعتت  الجتتزء المستتؤول عتتن ادتتتزال بيتترو كستتي  الهيتت روجين وان  قتت ان التتت 

PMN  عتتتتزيم GSH-PX المتكوعتتتتة  يتتتتؤ و التتتت  تجمتتتتع البيروكستتتتي ات
ععستتها ، وتتتعدعض  عتيجتة ايلتهتتام ممتتا يتؤ و التت  تمتت  الدنيتا الممعاويتتة

 عالية الدنيا المتعا لة والدنيتا الممعيتة متع اعدعتاض مستتو  الستيميعيوم 
والستتتبب ربمتتتا يعتتتو  التتت  اعدعتتتاض  عاليتتتة اعتتتزيم كموتتتتاييون بيروكستتتي يز 
ية واتتتتتتتسا ايعدعتتتتتتتاض يستتتتتتتبب قمتتتتتتتة كعتتتتتتتاءة معالجتتتتتتتة المستتتتتتتب ات المرتتتتتتتت

(Altimira ( كمتتتا قتتت  يرجتتتع اعدعتتتاض عستتت ة الدنيتتتا 2999وادتتترون .)
وارتعتاع عست ة الدنيتا الممعاويتة   ت  المعاممتة الياليتة إلت  تت يير  المتعا لة
، Danielالم اشتتتتر  تتت  تكتتتتاير وتمتتتايز الدنيتتتتا الممعاويتتتتة ) D3 يتتتتامين 

( التتتتسو اشتتتتار التتتت  2001العتتتتتااه متتتتع  التميمتتتت  ) اتتتتسة( وتعقتتتتت 2999
زيا ة مععوية    عس ة الدنيتا الممعيتة  ت  المجموعتات المعاممتة حصول 

مقارعتتتة متتتع مجموعتتتة الستتتيطرة، ولتتتوحا ارتعتتتاع  E الستتتيميعيوم و يتتتتامين 
معتتتتتت ل الدنيتتتتتتا الممعاويتتتتتتة واعدعتتتتتتاض الدنيتتتتتتا المتعا لتتتتتتة ععتتتتتت  إعطتتتتتتاء 

، وتحسن    كعاءة الجهتاز المعتاع  واعتز  ستبب Eالسيميعيوم و يتامين 
 تت  زيتتا ة  لزوجتتة غشتتاء الدنيتتا  Eالستتيميعيوم و يتتتامين سلتتك التت  قتت رة 

(،  ا تا ة إل  زيتا ة إعتتاج الكموبيوليعتات Bendich ،1993البمعمية )
( و لتتتوحا إن أعطتتتاء  يتتتتامين 1999وادتتترون  St-Laurentالمعاعيتتتة )

E   والسيميعوم أ   إل  حماية الدنيا المعاعية وزيا ة كعاءتهتا ممتا يتؤ و
والتتسو بتت ورة  IgGإلتت  أعتتتاج كميتتات كبيتترة متتن ا جستتام المعاعيتتة عتتوع 

أ   التتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتتع المستتتتتتتتتتتتو  الصتتتتتتتتتتتح  لمحيتتتتتتتتتتتوان و زيتتتتتتتتتتتا ة التتتتتتتتتتتوزن 
(Mavromatis  1999، وادتترون) يتوا تت  التتت يير المعتتزز لعيتتتامين .E 

الدنيتتتتا الميمعاويتتتتة متتتتع استتتتتجا ة ممايمتتتتة  تتتت  ك تتتتاش  والستتتتيميعيوم لزيتتتتا ة
( أن 2915، )Soliman( وا تتتا  2999وآدتتترون،  Ammarالعواستتت  )

دنيتتا التت م البتتيض أظهتترت زيتتا ة ممحوظتتة  تت  عستت ة الدنيتتا الميمعاويتتة 
التتت  تمقتتت الستتيميعيوم مقارعتتة متتع مجموعتتة الستتيطرة.  Ossimiلمحمتتنن 

  عستتتب الدنيتتتا الحبيبيتتتة ووحيتتت ة بيعمتتتا لتتتم ينحتتتا او  تتتروق مععويتتتة  تتت
( ان معاممتتتتتتتة اي قتتتتتتتار  ععصتتتتتتتر 2918)  Solimanالعتتتتتتتواة. كمتتتتتتتا بتتتتتتتين

ممغتتم لكتتح حيتتوان كتتح استتبوعين( أ   التت   15الستتيميعيوم )حقتتن بجرعتتة 
( والدنيتا الميمعاويتة WBCارتعاع مععوو    اع ا  دنيا ال م البيض )

(LYMلأل قتتتتار المحقوعتتتتة  الستتتتميعيوم ، بيعمتتتتا لتتتتم ي ) جتتتت  أو ادتن تتتتات
( والدنيتتتتتا الوحيتتتتتت ة GRANمععتتتتتوو  تتتتت  اعتتتتتت ا    الدنيتتتتتا المحب تتتتتتة )

(MID)   وقتت  اعتتز  الستتبب اتتسة الزيتتا ة  تت  عتت   الدنيتتا الميمعاويتتة  تت
ا لنستجا ة لممعاعة.  ال م كمؤشرإا جي إ
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عم  خاليا الدم البيض و العد التفريقي لخاليا الدم البيض في الحمالن  وخميطهما D3وفيتامين  السيمينيوم النانوي تأثير المعاممة ب: 2جدول 
 (الخطأ القياسي ±العواسية ) القيم تمثل المتوسطات 

 مستوى  مالتالمعا المدة بز )اليوم( الصفة
 الرابعة   الثالثة   الثانية   األول   ) السيطرة ( المعنوية 

(WBC 

x  823  
 دم 3 / ممم خمية

 a 7.99  ±9.41   a  8.97  ±9.89    a 7.99  ±9.87   a N.S  9.53±   8.29 من المعاممة 45بعد 
 * a 7.87  ±9.11   b 8.29  ±9.94   ab 7.97  ±9.17   b   9.95±  8.32 من المعاممة 92بعد 

 المتعادلة
% 

 * a 49.74   ±2.93  b 43.22  ±2.23   ab   41.79  ±1.23  b   9.31±  47.45 من المعاممة 45بعد 
 * a 44.31   ±1.88  b 49.98  ±2.37   b 44.74  ±2.66    b   9.65±  56.61 من المعاممة 92بعد 

 الحاممية
% 

 a 4.61   ±9.23   a 4.89  ±9.25    a  4.71  ±9.14   a    N.S   9.39±  4.78 من المعاممة 45بعد 
 a 5.91  ±9.21    a 5.55  ±9.27    a 5.96   ±9.39  a   N.S   9.32±  5.79 من المعاممة 92بعد 

 القاعدية
% 

 a 1.54    ±9.98   a   1.63   ±9.98  a 1.57    ±9.94   a N.S  9.25±   1.51 من المعاممة 45بعد 
 a 1.67    ±9.97   a 1.85    ±9.99  a 1.69     ±9.19   a N.S  9.29±    1.69 من المعاممة 92بعد 

 الممفاوية
% 

 * b       49.12   ±2.74 a 46.42  ±2.43  ab 47.92  ±1.53   ab 9.49±  41.87 من المعاممة 45بعد 
 * b 46.95   ±2.18  a 49.62  ±2.75  ab  45.62  ±3.95   a  9.63±  33.69 من المعاممة 92بعد 

 وحيدة النواة
% 

 a 3.97   ±9.68   a 3.82   ±9.16   a   4.97  ±9.51  a N.S    9.45±  4.37 من المعاممة 45بعد 
 a 2.95   ±9.29   a 2.87  ±9.12    a 2.87  ±9.11    a N.S   9.11±   2.49 من المعاممة 92بعد 

وحت ة  وليتة / كغتم متن  وزن  الجستم  D3   5.5=  يالمين  الثالثةالمعاممة ممغم / كغم  عم   ،  9.5= سميعيوم   المعاممة الثانية= السيطرة  ،   المعاممة األول 
 / كغم من  وزن  الجسم ( 5.5ممغم / كغم  عم   +   9.5)   D3=  دمي  سيميعيوم و  يالمين  المعاممة الرابعة’ 

 . (P  0.05)) *  (  تعع  وجو   روق مععوية 
(N.S  تعع  وجو   روق مععوية )(P ≥ 0.05) . 
 ( لكح معاممة    4نن) ع   الحم 
 

فزي  وخميطهمزا D3السيمينيوم النزانوي وفيتزامين تأثير المعاممة ب - 3
 بعض المتغيرات  الكيموحيوية الدم  لدى الحمالن العواسية  

 (P ≥ 0.05)( إلتت  اععتت ام التتت يير مععتتوو 3تشتتير العتتتااه  تت  جتت ول )
يوما من المعاممتة  الستيميعيوم العتاعوو  99و 45بين المجاميع  ع  مرور 

عمتتت  صتتتعة كموكتتتوز  تتت  مصتتتح  م الحمتتتنن  ودميطهمتتتا D3و يتتتتامين 
عتتت م وجتتتتو  ( ايتتتتتا 3أوتتتتتحت عتتتتااه جتتتت ول المتوستتتطات ). العواستتتية

يومتتتا  45بتتين المجتتاميع ا ربعتتة  عتت  متترور ( P≥0.05)  تتوارق مععويتتة
ودميطهمتتا   تت  مستتتو   D3متتن المعاممتتة  الستتيميعيوم العتتاعوو و يتتتامين 

 قت   99 البروتين الكم     مصح  م الحمنن العواسية ، اما  ع  مترور
 تت  مستتتواة  تت  مصتتح  م حيواعتتات ( P  0.05)ظهتتر ارتعتتاع مععتتوو 

الياعيتتتة مقارعتتتة  مجموعتتتة الستتتيطرة )ا ولتتت (   يمتتتا لتتتم تدتمتتت  المعاممتتتة 
مععويا عن المعاممت  اليالية و الرا عة أمتا  ت  متا يدتص تركيتز ألبتومين 

يومتتا متتن ال راستتة لتتم تظهتتر أو  تتروق  45مصتتح التت م دتتنل اتتسة المتت ة 
(  تت  مستتتواة بتتين المجتتاميع ا ربعتتة، امتتا  عتت  متترور P≥0.05مععويتتة )

 تتتت  مستتتتتواة  تتتت  مصتتتتح  م ( P0.05)اع مععتتتتوو  قتتتت  ظهتتتتر ارتعتتتت 99
الياليتتة مقارعتتة  مجموعتتة الستتيطرة )ا ولتت (   يمتتا لتتتم حيواعتتات المعاممتتة 

تدتمتتتت  مععويتتتتا عتتتتن المعتتتتاممت  الياليتتتتة والرا عتتتتة. أمتتتتا تركيتتتتز البتتتتروتين 
( P≥0.05الكموبيتتولين  قتت  بيعتتت العتتتااه التت  ايععتت ام التتتايير المععتتوو )

يتتوم متتن المعاممتتة،  تت  حتتين  45 عتت  متترور   بتتين المعتتامنت المدتمعتتة
(  تتت  مستتتتواة  تتت  مصتتتح  م P0.05أظهتتترت العتتتتااه ارتعاعتتتا مععويتتتاإ )

حيواعتتات المعاممتتتة الياعيتتة مقارعتتتة   المعاممتتة ايولتتت  )الستتيطرة(  يمتتتا لتتتم 
يتتتوم متتتن  99تدتمتتت  مععويتتتا عتتتن المعاممتتتة الياليتتتة والرا عتتتة   عتتت  متتترور 

 المعاممة.

التتتسو حصتتتح  تتت  مستتتتو  البروتيعتتتات الكميتتتة  تتت   ان ايرتعتتتاع المععتتتوو 
المعاممة الياعية  ربما ق  يعو  إل   ور السميعيوم التسو يعمتح عمت  زيتا ة 
إعتتتاج البتتروتين  ادتتح جستتم الحيتتوان حيتتث أ ت إتتتا ت  لموستت  الزرعتت  

( Kyriakopoulus  ،2991و   Behneإلتتت  زيتتتا ة إعتتتتاج البتتتروتين )
موبيوليعتتتات  تت  مصتتح التت م حيواعتتتات .كمتتا ان  ايرتعتتاع  تت  مستتتو  الك

المعاممة الياعية  ربما يعز  ال  ارتعاع مستو  الستميعيوم  ت  مصتح تمتك 
الحيواعتات اس وجتت  ارت تتا  موجتتب بتتين تركيتتز الستتيميعيوم والكموبيتتولين  تت  

(.  وتعقتتت العتتتااه اتتسة ال راستتة متتع متتا 1995، وادتترون  weckerالتت م )
(    حصول ارتعاع مععتوو  ت  مستتو   2999، وادرون )Helalوج ة 

البتتتتتروتين الكمتتتتت  والكموبيتتتتتولين  مصتتتتتح التتتتت م ععتتتتت  معاممتتتتتة  الجتتتتتاموس 
وادترون  Soliman السيميعيوم دنل المرحمة ا ديرة من الحمتح. وا تا  

( ان معاممتتتة الحمتتتنن  الستتتيميعيوم كاعتتتت اعالتتتك زيتتتا ة ممحوظتتتة 2912)
التتتتت  ادتتتتست متتتتن مصتتتتح التتتت م لمحمتتتتنن  تتتت  تركتتتتز البروتيعتتتتات الكميتتتتة 
(  أن 2913وآدتتتتتتتتترون) Shokrollahiالمعاممتتتتتتتتتة  الستتتتتتتتتيميعيوم. واكتتتتتتتتت  

مستويات كح من البروتين الكم  والكموبيتولين كاعتت مععويتا ععت  إتتا ة 
عنجتتتتتات الستتتتتتيميعيوم لصتتتتتغار المتتتتتتاعز حتتتتت يي  التتتتتتوي ة.  كمتتتتتا يحتتتتتتا  

Soliman (2915) صتتتح التتت م زيتتتا ة  تتت  تركيتتتز البتتتروتين الكمتتت   تتت  م
اشتتتتتتهر(  التتتتتتت  عوممتتتتتتت  3لمحمتتتتتتنن )يماعيتتتتتتة عشتتتتتتر دتتتتتتروف  عمتتتتتتر 

 12يتتتوم و لمتتت ة 14ممغتتتم / راس الواحتتت  لكتتتح  9.96 الستتتيميعيوم بجرعتتتة 
(  تتتتتتت   راستتتتتتتتهم  عمتتتتتتت  2915وادتتتتتتترون ) Sushamaاستتتتتتتبوع  وبتتتتتتتين 

حمتتتنن( وعوممتتتت باتتتتا ة الستتتيميعيوم التتت   6مجموعتتتة متتتن الحمتتتنن )
(  متتتن المتتتا ة الجا تتتة )التغسيتتتة  ر يتتتةم ممغتتتم / كغتتت 9.99العميقتهتتتا بعستتت ة 

 وج وا ارتعاع مععو      بروتيعات مصح ال م الكمية. 
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(   تتتتتت   راستتتتتتت  عمتتتتتت  الحمتتتتتتنن ايوستتتتتتيم  2017)  Ibrahim وكتتتتتت 
 18.58اشتتتهر و متوستتت  وزن  3التتتت  كاعتتتت  عمتتتر  ossimiالمصتتترية 

 Eكغتتتتتم ان المعاممتهتتتتتا  الستتتتتميعيوم )ستتتتتميعات الصتتتتتو يوم( متتتتتع  يتتتتتت مين 
اشتتهر قتت  ا   ارتعتتاع مععتتوو  3ممغتتم/ راس /حيتتوان ولمتت ة  0.5اكيتتز بتر 

غم/ يستتتتتتيمتر( مقارعتتتتتتة  7.75 ( تتتتتت  مستتتتتتتو  البروتيعتتتتتتات التتتتتت م الكميتتتتتتة 
غم/ يستتتيمتر( وعتتتزا ستتتبب اتتتسا ايرتعتتتاع التتت   6.80 مجموعتتتة الستتتيطرة )

 تحسن    البروتين البعاا  واعدعاض    ا م البروتيعات  .
( التتتتسين لتتتتتم يجتتتتت وا او  2992وادتتتتترون )  Singh يمتتتتا لتتتتتم تتعتتتت  متتتتتع 

ادتن ات مععوو    مستو  البروتيتات مصتح  م ععت  معاممت  مجموعتة 

من الجاموس  المغس  عم  قش القمع المتتاف اليت  الستيميعيوم بتركيتز 
(S.54  لمتتت ة )تتتا .كمتتتا اوتتتتع 84جتتتزء  تتت  المميتتتون و   Hamamيومإ

Hala  (2997الت  اععتت م  التتت يير لمستيميعيوم و ي ) تتتامينE   تت  مستتتو 
بتتتروتين التتت م الكمتتت   تتت  الععتتتاج المعاممتتتة . و تتت  ععتتتس الستتتياق لتتتم يجتتت  

Shinde (، او تتتايير مععتتوو عمتت   مستتتو  البتتروتين 2999وآدترون  )
الكم  والكموبيولين    مصح ال م عجتول الجتاموس التت  تمتت معاممتهتا 

  السيميعيوم كمكمنت الغسااية    العظام الغساا  .

 

في مستوى كموكوا و البروتينات مصل الدم الحمالن العواسية  ) القيم  وخميطهما D3السيمينيوم النانوي وفيتامين تأثير المعاممة ب: 3جدول 
 الخطأ القياسي( ±تمثل المتوسطات 

 مستوى المعنوية المعامالت المدة بز )اليوم( الصفة
 الرابعة الثالثة الثانية السيطرة ( األول   )

Glucose 
mg/dl 

 a 69.35  ±6.36   a 63.77   ±4.92   a 63.89  ±6.62    a N.S   7.48±  71.59 من المعاممة 45بعد 
 a 74.95  ±2.57   a 72.35  ±1.38   a 67.82   ±4.41   a N.S   1.97±  74.37 من المعاممة 92بعد 

Total protein 
g/dl 

 a 6.23    ±9.94  a 6.11   ±9.97  a 6.96     ±9.11  a N.S   9.28±    5.76 من المعاممة 45بعد 
 * b 6.34   ±9.95   a 5.94   ±9.29  ab 6.92    ±9.13 ab  9.29±    5.41 من المعاممة 92بعد 

Albumen 

g/dl 
 a 3.51   ±9.92    a 2.42   ±9.94   a 3.44   ±9.98    a N.S   9.11±    3.46 من المعاممة 45بعد 

 * b 3.44    ±9.91   ab 3.58   ±9.11   a 3.48    ±9.93  ab   9.95±    3.37 من المعاممة 92بعد 
Globulin 

g/Dl 
 a 2.72   ±9.95   a 2.69   ±9.99   a 2.61   ±9.15    a N.S    9.38±   2.29 من المعاممة 45بعد 

 * b 2.99   ±9.96   a 2.35   ±9.39  ab 2.54    ±9.13   ab   9.22±   2.94 المعاممةمن  92بعد 

وحت ة  وليتة / كغتم متن  وزن  الجستم  D3   5.5=  يالمين  المعاممة الثالثةممغم / كغم  عم   ،  9.5= سميعيوم   المعاممة الثانية= السيطرة  ،   المعاممة األول 
 / كغم من  وزن  الجسم( 5.5ممغم / كغم  عم  +  9.5)   D3=  دمي  سيميعيوم و  يالمين  المعاممة الرابعة’ 
 . (P  0.05)) * (  تعع  وجو   روق مععوية  
(N.S  تعع  وجو   روق مععوية )(P ≥ 0.05) . 
 ( لكح معاممة    4ع   الحمنن)  
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The effect of using nano-selenium and vitamin D3 on some blood 

parameters of males of Awassi lambs. 
 

Abstract 
This study was conducted in the animal field of the Animal Production Department at the College of Agriculture/ 

Tikrit University, for the period from August 31, 2019 to December 9, 2019. (90) days. In order to study the 

effect of using nano-selenium and vitamin D3 on some blood parameters of Awassi lambs. Sixteen of the Awassi 

lambs were used, their ages ranged between (4-5) months and with an average weight of 19.56 ± 0.17 kg. They 

were divided randomly into four groups (4 animals per group). The study included two periods of time. The 

animals of the first group (control) were dosed with 10 Ml of distilled water (per animal) while the second 

treatment animals were dosed (in capsules) with 0.5 mg of nano- selenium/kg of feed and the third with 5.5 

international units of vitamin D3 / kg of body weight while the fourth treatment animals dosed a mixed dose of 

nano selenium and Vitamin D3 (0.5 mg / kg feed+5.5 IU/ kg body weight), and the results of this study indicated 

that there was a significant increase (p ≤0.05) in the number of red blood cells, hemoglobin concentration, the 

percentage of accumulated blood cells and the percentage of lymphocytes, while decreased Significantly (p ≤ 

0.05)  the number of white blood cells and the percentage of neutrophils compared to the control group after 45 

and 90 days of treatment, while the percentage of mononuclear cells, acid and base cells, and red blood cells 

reward (MCV and MCH) did not differ significantly (p ≤ 0.05). As shown The results also showed a significant 

increase in the level of total proteins, albumin and blood globulins compared to the control treatment after 90 

days of treatment. 

 


