المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٣العدد (٢٤-١٧) ٢٠١٩ ،١

دراسة تأثير ﺣﻘﻦ فيتاميﻦ  Eوالسيلينيوم على نوعية السائل المنوي وﺑﻌﺾ الصفات
الدموية للكباش الكرادية
*

مهند مهدي مجيد و عبدالناصر ذنون محمود الخشاب

قسم اﻹنتاج الحيواني ،كلية الزراعة والغابات ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
*
doctornasir975@yahoo.com
)اﻹستﻼم  ٤نيسان ٢٠١٨؛ القبول  ٢٧حزيران (٢٠١٨
الخﻼصة
إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة تأثير حقن فيتامين  Eوالسيلينيوم  Seعلﻰ نوعية السائل المنوي وبعض الصفات الفسلجية
والكيموحيوية للدم في الكباش الكرادية .استخدم في هـذه الدراسة  ١٥كبش كرادي بمعدل وزن  ٦٣كغم وبأعمار تتراوح ما بين ٤-٣
سنوات ،قسمﺖ الكباش عشوائيا إلﻰ ثﻼث مجاميع متساوية ) ٥كباش  /مجموعة( وغذيﺖ الكباش علﻰ عليقة قياسية موحدة في مستوى
الطاقة والبروتين .عدت المجموعة اﻷولﻰ كمجموعة سيطرة وحقنﺖ بواحد مليليتر من محلول الملح الفيسيولوجي في العضل وحقنﺖ
المجموعة الثانية بـالعضل  ٢مل ) ٢,٥ملغم فيتامين  Eو  ٥٠مايكروغرام سلينات السيلينيوم  /كغم من وزن الجسم( مرة أسبوعيا،
والمجموعة الثالثة حقنﺖ بـالعضل  ٤مل ) ٥ملغم فيتامين  Eو  ١٠٠مايكروغرام سلينات الصوديوم  /كغم من وزن الجسم( مرتان أسبوعيا
ولمدة ثﻼثة أشهر .أظهرت النتائج تحسن معنوي ) (p≤0.05للمجموعتين المعاملتين بفيتامين  Eوالسيلينيوم في صفات السائل المنوي الخام
وبعض الصفات الدموية في الكباش الكرادية التي تم قياسها في هـذه الدراسة.

Effect of vitamin E and selenium injection on semen quality and some blood
parameters
M.M. Majeed and A.Th. Al-Khashab
Department of Animal Production, College of Agriculture and Forestry, Mosul University, Mosul - Iraq.
Abstract
The Objective of this study was to determine the effect of vitamin E and selenium (Se) injection on semen characteristics
and physiological and biochemical parameters of Karadi rams. fifteen Karadi Rams with average body weight 63 kg and 3-4
years of age were used in this study. The animals were randomly divided into three groups (5 rams / group) and the Rams were
fed a standard diet equal in energy and protein and treated as follows. First control group, rams were injected with 1 ml normal
saline once weekly. The second group, rams were injected with 2 ml (2.5 mg vitamin E plus 50 µg sodium selenite / kg body
weight) once weekly. The third group rams were injected with 4 ml (5 mg vitamin E plus 100 µg sodium selenite /kg body
weight) twice in week (2ml in one injection.) and the experiment continue for 3 months. Results revealed that treatment with
)vitamin E plus selenium Se led to a significant improvement (P≤0.05) on semen characteristics also a significant (P ≤ 0.05
increase in physiological and biochemical blood characters of Karadi Rams.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

يسبب لها في كثير من اﻷحيان اضطرابات تناسلية مؤديا ً إلﻰ
انخفاض كفاءتها التناسلية ) ،(١وقد لوحظ ﱠ
أن إضافة فيتامين E
إلﻰ العﻼئق له دور كبير في رفع كفاءتها التناسلية ،وﻻ سيما
عندما تتغذى الحيوانات لعدة شهور علﻰ بعض العﻼئق ذات

المﻘدمة
يعد فيتامين  Eمن الفيتامينات الجديرة باﻻهتمام في مجال
تناسل حيوانات المزرعة عامة والمجترات ﺧاصة ،إذ ﱠ
إن نقصه
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العليقة المركزة بمقدار ١كغم بوجبتين صباحية ومسائية واحتوت
العليقة علﻰ  ٪٥٠شعير  ٪٣٨نخالة  ٪٥ذرة صفراء  ٪٥كسبة
فول الصويا  ٪١حجر كلﺲ و  ٪١أمﻼح ،وبلغﺖ نسبة البروتين
الخام  ٪١٣,٣٢والطاقة المتأيضة  ٢٤٦٥كيلو كلوري محسوبة
وفق ما جاء في ) (١٤وقدّم التبن بمعدل  ٥٠٠غم/حيوان /يوم،
فضﻼ عن تقديم العلف اﻷﺧضر عند توفره ،أما المياه فكانﺖ
متوافرة باستمرار .وكانﺖ مكونات العليقة المستخدمة كما هو
مبين في الجدول أدناه.

النوعية الرديئة ) .(٢ويعد فيتامين  Eمن أكثر مضادات اﻷكسدة
الذائبة في الدهون الموجودة في اﻷنسجة والبﻼزما وكذلك في
البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ،ويتميز هذا الفيتامين
واﻷشكال اﻷﺧرى له بأ ﱠنها مضادات كاسرة للسﻼسل ) (٤،٣إذ
يعمل علﻰ إصﻼح تأثيرات اﻹجهاد التأكسدي المستحدث باستخدام
 H2O2في اﻷرانب ) (٥وفي الجرذان ) (٦وهو من مضادات
اﻷكسدة التي تمنع اﻷكسدة عن طريق اصطيادها لجذور
الهيدروكسيل الحرة وبالتالي فإنﱠها توفر الخط اﻷول للحماية من
بيروكسيدات الدهن ) .(٧وكذلك يعد فيتامين  Eمضادا ً لﻸكسدة
لعمله علﻰ منع أكسدة اﻷحماض الدهنية غير المشبعة ،وﻻسيما
الموجودة في اغشيه الخﻼيا واﻷنسجة ) ،(٨وبهذا ﱠ
فإن الفيتامين
يمنع تحطيم وتحلل كريات الدم الحمر؛ ولهذا ﱠ
فإن الحاجة إلﻰ
فيتامين  Eتتناسب وكمية اﻷحماض الدهنية غير المشبعة
الموجودة في الغذاء المتناول وﻻسيما حامض اللينوليك وهو من
اﻷحماض الدهنية الضرورية للجسم ) .(٩وتحتاج الحيوانات هذا
النوع من الفيتامين ،إّذ بيّن الباحث ) (١٠ﱠ
أن فيتامين  Eيعد ذات
تأثير إيجابي في تحسين مناعة الحيوان واﻷداء التناسلي في
النعاج ،ويوجد اعتقاد ﱠ
بأن فيتامين  Eيقوي القابلية الجنسية لدى
الحيوانات ونقص هذا الفيتامين في ذكور الفئران يؤدي إلﻰ العقم
الدائمي ،وقد ﻻ تنجح اﻹناث بتكوين اﻷجنة وتطورها ،ولم يﻼحظ
هذا الشيء في اﻹنسان وقد يكون سبب ذلك ﱠ
أن غذاء اﻹنسان
يحتوي دائما ً علﻰ فيتامين .(٩) E
يعتبر عنصر السيلنيوم أحد أهم العناصر المعدنية الصغرى
وتشكل العناصر الصغرى  % ٤٠ - ٢٠من العناصر المعدنية
الموجودة بالجسم وهو ضروري بمستوى أقل من  ١٠٠ملغم /
يوم ) .(٩وإن عنصر السيلنيوم يعمل علﻰ تحسين اﻷداء التناسلي
للنعاج ) .(١١وكذلك يعد عنصر السيلنيوم عنصر أساس لنشاط
أنزيم كلوتاثيون بيروكسيديز GSH-) Glutathione peroxidase
 (pxالذي يزيل  H2O2وكذلك بيروكسيدات الدهون ) .(١٢ويعد
كل من فيتامين  Eوالسيلينيوم من المواد المغذية الضرورية
لﻺنسان والحيوان ،إذ يشتركان في حماية اﻷغشية الحيوية ضد
أكسدة الدهون ويمنعان من ﺧطر الجذور الحرة علﻰ اﻷغشية
الحيوية واﻷنزيمات ) .(١٣لذا هدفﺖ هذه الدراسة إلﻰ معرفة
تأثير حقن فيتامين  Eوالسلينيوم علﻰ صفات السائل المني وبعض
الصفات الدموية في الكباش الكرادية.

الجدول  :١مكونات العليقة التجريبية المستخدمة في الدراسة
مكونات العليقة التجريبية
المستخدمة في الدراسة
٥٠
شعير
٣٨
نخالة حنطة
٥
فول الصويا
٥
ذرة صفراء
١
حجر الكلﺲ
١
ملح الطعام
٪١٣,٣٢
بروتين ﺧام )**(
الطاقة اﻷيضية )**( كيلو
 ٢٤٦٥كيلو كالوري /كغم علف
كالوري /كغم علف
)**( محسوبة علﻰ وفق ما جاء في ).(١٤
النسبة المئوية

تصميم التجرﺑة
قسمﺖ الحيوانات علﻰ أساس العمر والوزن إلﻰ ثﻼث مجاميع
بواقع  ٥كباش لكل مجموعة .مجموعة السيطرة ) :(T1حقنﺖ
حيوانات هذه المجموعة بالمحلول الفسلجي  ١مل بالعضل
أسبوعياً .المجموعة الثانية ) :(T2حقنﺖ حيوانات هـذه المجموعة
بالعضل  ٢مل بمخلوط فيتامين  Eوالسيلينيوم  Seبواقع  ٢,٥ملغم
فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم بجرعة  ٥٠مايكروغرام /كغم
وزن جسم مرة واحدة أسبوعيا .المجموعة الثالثة ) :(T3حقنﺖ
حيوانات هـذه المجموعة بالعضل  ٤مل بمخلوط فيتامين E
والسيلينيوم بواقع  ٥ملغم فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم بجرعة
 ١٠٠مايكروغرام  /كغم وزن جسم ،مرتين كل  ٧٢ساعة في
اﻷسبوع .استمرت معامﻼت الحقن أسبوعيا ً طوال مدة التجربة
التي بلغﺖ  ٣أشهر ،وكان محلول الحقن من إنتاج الشركة المتحدة
لصناعة اﻷدوية البيطرية المحدودة  -اﻷردن.

المواد وطرائق الﻌمل
أجريﺖ هذه الدراسة في حقل اﻻنتاج الحيواني  /كلية الزراعة
والغابات /جامعة الموصل .واستمرت من كانون الثاني ٢٠١٤
لغاية أذار  ١٢) ٢٠١٤أسبوع( .استخدم  ١٥كبشا ً من نوع
الكرادي تراوحﺖ أعمارها  ٤ -٣سنة تراوحﺖ أوزانها ما بين
 ٦٦ - ٦٢كغم وبمعدل وزن  ٦٣كغم تم إيوائها بحظيرة من النوع
٢
المغلق ومقسمة من الداﺧل بالبلوك بارتفاع  ١,٥م ومساحة  ٢٠م
/قاطع ،وتحتوي كل حجرة علﻰ معالف ومشارب ثابتة .قدّمﺖ

جمع السائل المنوي
جمع السائل المنوي باستخدام جهاز التحفيز الكهربائي
 Electro-ejaculatorالخاص باﻷغنام والماعز وبمعدل مرة واحدة
كل أسبوعين ،إذ ُجمع السائل المنوي من الحيوانات وبمعدل كبش
واحد يوميا من كل مجموعة أثناء أسبوع الجمع .وقد استمرت
عملية الجمع طوال مدة التجربة التي استغرقﺖ  ٣أشهر لغرض
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وارتفع معنويا ) (P≤0.05تركيز النطف في المجموعتين الثانية
) (T2والثالثة ) (T3مقارنة بـمجموعة السيطرة ،كما ارتفعﺖ
معنويا ) (P≤0.05الحركة الجماعية ونسبة الحركة الفردية للنطف
ونسبة النطف الحية في المجموعتين ) (T2و ) (T3مقارنة
بمجموعة السيطرة ،وانخفضﺖ معنويا ) (P≤0.05نسبة النطف
الميتة والمشوهة في المجموعتين ) (T2و ) (T3مقارنة بمجموعة
بأن هناك تأثيرا ً معنويا ً
السيطرة ،كما أظهرت نتائج الجدول  ٣ﱠ
) (P≤0.05ﻷشهر التجربة علﻰ صفة حجم القذفة وتركيز النطف
ونسبة النطف الحية والميتة ونسبة النطف المشوهة ،في حين لم
يكن هناك تأثير معنوي للشهر في نسبة الحركة الجماعية ونسبة
الحركة الفردية للنطف ،ونسبة النطف المشوهة وأﻻس
الهيدروجيني بين المعامﻼت.
لم تؤدي المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم في المجموعتين
الثانية ) (T2والثالثة ) (T3الﻰ وجود اﺧتﻼف معنوي في مستوى
الكوليسترول ومستوى تركيز البروتين الكلي في مصل الدم بين
مجموعة السيطرة والمعاملتين ) (T2و )) (T3جدول  ،(٤في حين
كان للشهر تأثير معنوي علﻰ مستوى الكوليسترول )جدول ،(٥
وكان هناك تحسن غير معنوي في مستوى هرمون
التيستوستيرون في الدم في المجاميع المعاملة بفيتامين E
والسيلينيوم مقارنة بمجموعة السيطرة )شكل  ،(١في الوقﺖ الذي
كان لﻸشهر تأثير معنوي ) (P≤0.05علﻰ مستوى الهرمون في
الدم ،إذ بلغ اعلﻰ مستوى في الشهر الثالث في المجموعة الثانية
اﻷول والثاني في باقي المجاميع ،ويبين الجدول ٤
مقارنة بالشهر ﱠ
أن معدل حجم ﺧﻼيا الدم المرصوصة كان مرتفعا معنويا
) (P≤0.05في المجموعة الثانية مقارنة بمجموعة السيطرة،
وارتفع معنويا ) (p≤0.05عدد كريات الدم الحمر في المجموعتين
الثانية والثالثة مقارنة بمجموعة السيطرة ،كما كان للشهر تأثير
معنوي في عدد كريات الدم الحمر ،حيث ارتفعﺖ معنويا ﺧﻼل
شهر أذار مقارنة بباقي اﻷشهر ،وارتفعﺖ معنويا ) (P≤0.05عدد
ﺧﻼيا الدم البيض في المجموعتين ) (T3) (T2مقارنة بمجموعة
السيطرة ،كما كان للشهر تأثير معنوي ) (P≤0.05في عدد ﺧﻼيا
الدم البيض ،حيث ارتفع معنويا ﺧﻼل شهر شباط وأذار مقارنة
بشهر كانون الثاني ،ولوحظ انخفاض معنوي ) (P≤0.05في
المعاملتين ) (T3) (T2في نسبة ﺧﻼيا الدم البيض العدلة ،في حين
أظهرت النتائج وجود زيادة معنوية )أ ≥  (٠،٠٥في نسبة الخﻼيا
اللمفاوية والحمضة في المعاملتين ) (T3) (T2مقارنة بمجموعة
السيطرة ،و لم تظهر النتائج أي تأثير معنوي للشهر في نسب
ﺧﻼيا الدم البيض القعدة والوحيدة النواة كما لم يكن هناك تأثير
معنوي علﻰ صفة حجم ﺧﻼيا الدم المرصوصة والعدد التفريقي
لخﻼيا الدم البيض.

تقييم الصفات الفيزيائية للسائل المنوي التي اشتملﺖ علﻰ حجم
القذفة الذي تم أﺧذه مباشرة في أنابيب الجمع المدرجة ،الحركة
الجماعية والفردية للنطف التي تم تقديرها باﻻعتماد علﻰ الطريق
الموصوفة من قبل ) ،(١٥تركيز النطف )مل( حيث تم حسابه
وفق ما ذكره ) (١٦ونسبة النطف الحية والميتة والمشوهة واﻷس
الهيدروجيني  ،pHتم تقديرها حسب الطريقة التي أوضحها
).(١٧
قياس مﻌايير الدم
سحبﺖ عينات الدم بواقع مرة واحدة كل أسبوعين من
الحيوانات أثناء مدة التجربة حيث سحب  ١٠مل من الدم من
الوريد الوداجي بوساطة سرنجة سعة  ١٠مل وقسمﺖ عينة الدم
إلﻰ قسمين؛ القسم اﻷول للدم  ٢مل وضعﺖ في أنبوبة فيها مانع
تخثر لغرض إجراء الفحوصات الفسلجية الخاصة بصورة الدم
والتي شملﺖ حساب حجم كريات الدم الحمر ،عدد كريات الدم
الحمر ،عدد ﺧﻼيا الدم البيض ،العدد التفريقي لخﻼيا الدم البيض
واستخراج النسبة المئوية لكل منها .القسم الثاني من الدم  ٨مل
وضع في أنابيب زجاجية لغرض فصل مصل الدم بجهاز الطرد
المركزي  ٣٠٠٠دورة  /دقيقة ولمدة  ١٥دقيقة ،وبعدها حفظ
المصل تحﺖ التجميد  ٢٠-م ºلحين إجراء الفحوصات
الكيموحيوية والتي شملﺖ بروتينات مصل الدم التي تم حسبها
باستخدام عدة التحليل التي تنتجه شركة  Biomerieuxالفرنسية
لتقدير تركيز البروتين الكلي ،الكوليسترول تم تقديره باستخدام
عدة التحليل التي تنتجها شركة  Spinreactالفرنسية ،وتم تقدير
تركيز هرمون التستوستيرون في مصل الدم باستخدام عدة
التحليل التي تنتجها الشركة  Elisa Microwellsاﻷمريكية
باستخدام جهاز  ELIZAوفق توصيات الشركة.
التحليل اﻹﺣصائي
استعمل التصميم العشوائي المتكامل ) (CRDلدراسة تأثير
المعامﻼت والشهر في الصفات الدموية والفسلجية وصفات السائل
المنوي المختلفة ،كما طبقﺖ تجربة عاملية ذات عاملين لدراسة
تأثير المعامﻼت والشهر ،وقورنﺖ الفروق المعنوية بين
المتوسطات باﺧتبار  (١٨) Duncanمتعدد الحدود ،واستعمل
البرنامج  (١٩) SASلتحليل البيانات.
النتائج
أظهرت نتائج التجربة )جدول  (٢أن المعاملة بفيتامين
والسيلينيوم ) T2و  (T3أدّت إلﻰ حصول ارتفاع معنوي
) (P≤0.05في حجم القذفة مقارنة بمجموعة السيطرة )،(T1
E

١٩
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الجدول  :٢تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم علﻰ صفات السائل المنوي الخام )المتوسطات ±الخطأ القياسي(

T1
T2
T3

صفات السائل المنوي
الحركة
تشوهات
النطف الميتة
النطف
الحركة
تركيز النطف
اﻷس
حجم القذفة
الجماعية
النطف )(%
)(%
الفردية ) (%الحية )(%
 /٩١٠ملم
الهيدروجني
)مل(
)درجة(
٠,٣٧±٥,٨٣ ٠,٨٤±٢٩,٧٣ ٠,٧٢±٧٠ ٢,٠٠±٧٧ ٠,١٥±٢,٧٦ ٠,٢٩±٢,٦١ ٠,٠٦±٦,٨٢ ٠,١١٤±١,٢٧
a

b

٠,١٠±١,٦٨
a
a

c

a

٠,٧١±٣,٩٠ ٠,٦٩±١٦,٣٣ ٠,٦٨±٨٤ ١,١٥±٩١ ٠,١٣±٣,٨٩ ٠,٥٢±٤,٢٢ ٠,٠٥±٦,٨٧
a

٠,١٤±١,٥٥

c

c

c

a

a

a

a

a

c

c

٠,٤٤±٤,٦٣ ٠,٥٢±٣٢,٩٣ ٠,٥٢±٧٦ ٠,٧٧±٨٣ ٠,١١±٣,٤٢ ٠,٥٧±٣,٢٨ ٠,٠٦±٦,٧٩
a

b

b

القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى

b
b
احتمال ).(P≤ ٠,٠٥

b

b

الجدول  :٣تأثير الشهر علﻰ صفات السائل المنوي الخام )المتوسطات ±الخطأ القياسي(

كانون
الثاني
شباط
اذار

حجم القذفة
)مل(

اﻷس
الهيدروجني

تركيز
النطف
 /٩١٠ملم

٠,٠٩±١,١٤
c
٠,٠٨±١,٤٧
b
٠,١٢±١,٨٩
a

٠,٠٥±٦,٦٨
a
٠,٠٥±٦,٨٢
a
٠,٠٦±٦,٨٠
a

٠,٥٨±٢,٨٤
b
٠,٧٧±٣,٦١
ab
٠,٧٦±٣,٨٥
a

صفات السائل المنوي
الحركة
الحركة الفردية
الجماعية
)(%
)درجة(

النطف الحية
)(%

النطف الميتة
)(%

تشوهات
النطف )(%

١,٤٥±٧٥,٠٦ ١,٧٠±٨٢,١٣ ٠,١٥±٣,٢١
b
a
a
١,٥٥±٧٦,٦٦ ١,٤٢±٨٤,٦٠ ٠,١٣±٣,٥٤
ab
a
a
١,٦٨±٧٨,٢٦ ٢,٨٥±٨٣,٦٦ ٠,٢٣±٣,٣٢
a
a
a

١,٨٤±٢٤,٩٣
a
١,٥٥±٢٣,٣٣
ab
١,٦٨±٢١,٧٣
a

٠,٧٥±٤,٨٦
a
٠,٧٧±٤,٧٦
a
٠,٩١±٤,٧٣
a

القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال ).(P≤ ٠,٠٥
الجدول  :٤تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم علﻰ الصفات الفسلجية والكيموحيوية للدم في الكباش )المتوسطات ±الخطأ القياسي(
الصـفــا ت

T1

البروتين
الكلي في
الدم
غم١٠٠/
مل
±٧,٣٩
٠,٣

±٩,٨٠
٠,٠٢

T2

±٧,٤٧
٠,٤١

±٧,٠٠
٠,٠٧

T3

±٧,٩٣
٠,٢١

±٧,٤٠
٠,٠١

كوليستيرو
ل الدم
ملغم١٠٠ /
مل

حجم
كريات
الدم
الحمر
%PCV
٢٩,٧٣
٠,٨٣±
b
٣٢,٩٣
٠,٨٣±
a
٣٢,٠٠
٠,٦٩±
ab

عدد
كريات
الدم الحمر
٦
× ١٠
±٥،٢٧
٠,٢٣
c
±٧,٨٦
٠,٣٨
a
±٦,١٢
٠,٢٩
b

عدد
ﺧﻼيا
الدم
البيض ×
٣
١٠
±٥,٧٣
٠,٣٨
b
±٧,٩٦
٠,٣٩
a
±٧,٤٢
٠,٣٠
a

عدد
الخﻼيا
العدلة ٪

عدد
الخﻼيا
اللمفاوية
٪

±٦١,٦
١,٢٥
a
±٥٢,٩٣
١,٧٢
b
±٥٣,٨٠
١,٥٤
b

±٣٧,٩٣
١,٠٨
b
±٤٢,٢٦
١,٤٤
a
±٤١,٩٣
١,٦٦
a

القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال ).(P≤ ٠,٠٥

٢٠

عدد
الخﻼيا
القعدة ٪
±٠,٨٦
٠,١٣
±٠,٧٣
٠,١٥
±٧٣،
٠,١٨

عدد
الخﻼيا
الحمضة
٪

عدد
الخﻼيا
وحيدة
النواة ٪

±١,٢٠
٠,١٤
b
±٢,٤٠
٠,١٩
a
±٢,٢٦
٠,١٨
a

±١,٦٠
٠,١٦
±١,٤٦
٠,٢١
±١,٢٦
٠,١٥
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الجدول  :٥تأثير الشهر علﻰ الصفات الفسلجية والكيموحيوية للدم في الكباش )المتوسطات ±الخطأ القياسي(
الصـفــا ت
اﻷشهـر

البروتين
الكلي في
الدم
غم١٠٠/
مل

كانون
الثاني

±٧,٢٨
٠,٢٨

شباط

±٧,٥١
٠,٣٥

أذار

±٨,٠٠
٠,٣١

كوليستيرو
ل الدم
ملغم١٠٠ /
مل
±٧,٧٣
٠,٠٠٨
b
±٤,٦٧
٠,٠١٣
b
±١١,٨٠
٠,٠١٥
a

حجم
كريات
الدم
الحمر
%PCV
٣٠,٩٣
١,٠٣±
٣١,٧٣
٠,٦٦±
٣٢,٠٠
٠,٨٢±

عدد
كريات
الدم الحمر
٦
× ١٠
±٦,٠٢
٠,٣٥٠
b
±٦,١٨
٠,٣٨٠
b
±٧,٠٥
٠,٤٦٨
a

عدد
ﺧﻼيا
الدم
البيض ×
٣
١٠
±٥,٩٨
٠,٣٦
b
±٧,١٣
٠,٢٨
a
±٨,٠٠
٠,٤٨
a

عدد
الخﻼيا
العدلة ٪

عدد
الخﻼيا
اللمفاوية
٪

عدد
الخﻼيا
القعدة ٪

عدد
الخﻼيا
الحمضة
٪

عدد
الخﻼيا
وحيدة
النواة ٪

±٥٧,٣٣
١,٨٦

±٣٩,٩٣
١,٦٦

±٠,٦٠
٠,١٣

±١,٨٠
٠,٢٢

±١,٢٦
٠,١٨

±٥٥,٨٦
١,٩٣

±٤٠,٦٦
١,٤٢

±١,٠٠
٠,١٣

±٢,٠٠
٠,٢٥

±١,٦٦
٠,١٨

±٥٥,١٣
١,٦٥

±٤١,٥٣
١,٤١

±٠,٧٣
٠,١٨

±٢,٠٦
٠,١٨

±١,٤٠
٠,١٦

القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال ).(P≤ ٠,٠٥
في الغدد الجنسية الﻼحقة يكون في البروستات والغدة الحويصلية
وغدة كوبر وتأثيره علﻰ زيادة فعالية أنزيم  GSH-pxوقدرته علﻰ
التخلص من الجذور الحرة التي تنتج داﺧليا بفعل العمليات
اﻻيضية وبالتالي زيادة الفعالية اﻹفرازية لهذه الغدد ،وان ارتفاع
تركيز النطف في المجموعتين الثانية والثالثة المعاملة بفيتامين E
والسيلينيوم يعود إلﻰ عمل فيتامين  Eوعنصر السيلينيوم بصورة
مباشرة كمضادات أكسدة من الجذور الحرة التي تسبب ضررا ً
للنطف ) (٢٣ودور عنصر السيلينيوم علﻰ تطوير نسيج الخصية
بصورة طبيعية ويحسن من عملية تكوين النطف ) .(٢٤إذ يعتمد
إنتاج النطف علﻰ نحو جيد كما ً ونوعا ً علﻰ مدى تزود النسيج
الخصوي بالسيلينيوم الذي غالبا ً ما يكون علﻰ شكل
Selenoprotein-P؛ إذ ﱠ
إن نقصه يؤدي إلﻰ حصول انخفاض في
تركيز النطف ) ،(٢٥في حين قام ) (٢٦بحقن الثيران بفيتامين E
) ٠,٧٥ملغم /كغم وزن الجسم( أو بالسيلينيوم ) ٠,٠٥ملغم /كغم
وزن الجسم( وﻻحظ زيادة معنوية في تركيز النطف بصوره
عامة .وقد بيﱠن ) (٢٧أن نقص فيتامين  Eأدﱠى إلﻰ حصول
انخفاض في عدد الخﻼيا الجرثومية وبالتالي أدﱠى إلﻰ انخفاض
إنتاج النطف .وقد جاءت نتائج التجربة موافقة لما ذكره
) (٢٩،٢٨في دور فيتامين  Eوعنصر السيلينيوم في زيادة تركيز
النطف .وقد أشارت دراسات عديدة التي جاءت مطابقة لنتائج هذه
التجربة إلﻰ دور فيتامين  Eوالسيلينيوم في زيادة الحركة
الجماعية والفردية وﺧفض نسبة النطف الميتة والمشوهة نتيجة
لدور فيتامين  Eفي حماية الغشاء البﻼزمي من بيروكسيدات
اﻷحماض الدهنية غير المشبعة ،فضﻼ عن دور السيلينيوم في
التقليل من حدوث التشوهات في ذيل النطف والمحافظة علﻰ
استقامة النطف ووظيفتها الحركية واﻻيضية ).(٣٢-٣٠،٨

الشكل  :١تركيز هرمون التيستوستيرون في بﻼزما الدم لمجاميع
الكباش ﺧﻼل أشهر التجربة )نانو غم /مل(.
المناقشة
أظهرت نتائج الدراسة الحالية تحسن في صفات السائل
المنوي الفيزيائية )حجم القذفة ،الحركة الفردية والجماعية
للنطف ،تركيز النطف( للكباش التي حقنﺖ بفيتامين  Eوالسيلينيوم
وان زيادة حجم القذفة قد يكون السبب نتيجة لزيادة إفراز هرمون
التستوستيرون الذي يؤثر علﻰ الفعالية اﻹفرازية للغدد الجنسية
الﻼحقة ) ،(٢٠وقد أشار ) (٢١إلﻰ ﱠ
أن هنالك مساهمة لبعض
المعادن ومن ضمنها السيلينيوم بزيادة فعالية الغدد الجنسية
الﻼحقة للجهاز التناسلي الذكري ومن ضمنها غدة البروستات
والغدة الحويصلية ،كما أشار ) (٢٢إلﻰ ﱠ
أن أعلﻰ تركيز للسيلينيوم

٢١
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الخصوي علﻰ تخليق الهرمونات الستيرويدية من الكوليسترول
) .(٤٤وفي دراسة أجراها ) (٤٥قام بتغذية الجرذان بعليقة تفتقر
لفيتامين  Eلمدة ١٣٠يوما ً ﻻحظ انخفاض مستوى هرمون
التيستوستيرون في بﻼزما الدم  .أظهرت نتائج دراسة معايير الدم
ﱠ
إن التحسن في عدد كريات الدم الحمر وحجم ﺧﻼيا الدم
المرصوصة  PCVعند حقن فيتامين  Eوالسيلينيوم يعود إلﻰ تأثير
العنصرين في منع أكسدة اﻷحماض الدهنية غير المشبعة في
أغشية كريات الدم الحمر مما يعني إيقاف أو تثبيط حصول عملية
تحلل في كريات الدم الحمر ،وتحفيز عملية تكوين كريات الدم
الحمر وبالتالي حصول زيادة في عدد كريات الدم الحمر وحجم
ﺧﻼيا الدم المرصوصة  PCVوالهيموغلوبين في الدم ) (٤٦و
) (٤٧وان استمرار المعاملة بالفيتامين والسيلينيوم ﺧﻼل فترة
التجربة أدى إلﻰ تحسن في عدد كريات الدم الحمر ﺧﻼل الشهر
الثالث مقارنة بالشهر اﻷول والثاني من التجربة ).(٤٦
ﱠ
إن اﻻرتفاع في عدد ﺧﻼيا الدم البيض في المجموعتين
المعاملتين بفيتامين  Eوالسيلينيوم يعود إلﻰ تحسن في الوظائف
المناعية الحيوية للجسم ) (٤٨وكذلك يعتقد ﱠ
بأن لعنصر السيلينيوم
دور كبير في الحماية والمحافظة علﻰ أغشية ﺧﻼيا الدم البيض
ﱠ
وأن عدد ﺧﻼيا الدم البيض يعد الدليل المهم لتشخيص
)(٤٩
الحالة الصحية للحيوان وكذلك فإنها تتخذ كدﻻلة لتقييم التغييرات
الفسلجية المتعلقة باﻹجهاد واﻻستجابة المناعية ) (٥٠وان الزيادة
في عدد ﺧﻼيا الدم البيض باستمرار حقن فيتامين  Eوالسيلينيوم
ﺧﻼل أشهر التجربة قد يعود إلﻰ حصول زيادة في تركيز
المضادات الحيوية )tocopherolـ  αو (Glutathione Peroxidas
في الدم ) (٥١مما يؤكد حقيقة حصول الكباش المعاملة بالفيتامين
والسيلينيوم إلﻰ كمية كافية من الكلوبيولينات المناعية والتوصل
إلﻰ أن كﻼ العنصرين يجب أن يقدمان إلﻰ الحيوان من اجل
الحصول علﻰ تحسن في الجهاز المناعي للجسم ) .(٥٠،٤٦إن
زيادة مستوى الخﻼيا اللمفاوية في المجاميع المعاملة يعود إلﻰ
عمل فيتامين  Eوالسيلينيوم في تحسن نسبة هذه الخﻼيا )(٥٢
وعلﻰ تحفيز وزيادة الجهاز المناعي للجسم من ﺧﻼل رفع ﺧﻼيا
الدم البيض مما أدى بالنتيجة إلﻰ زيادة المقاومة ضد اﻷمراض
وحيوية الجسم والمقاومة ضد الظروف البيئية المختلفة ).(٥٣
نستنتج من الدراسة الحالية ﱠ
أن المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم كان
لها أثر إيجابي في تحسن بعض الصفات الفسيولوجية والتناسلية
في الكباش الكرادية.

وأشار ) (٣٣ﻻرتباط فيتامين  Eبيولوجيا في تركيب الغشاء
البﻼزمي وغشاء المايتوكوندريا والحفاظ علﻰ سﻼمتها .وان
انخفاض نسبة النطف المشوهة يعود لتأثير فيتامين  Eعلﻰ
محورين اﻷول زيادة فعالية أنزيم السوبر أوكسايد ،والثاني
التخلص من جذر  Superoxid anionsالذي يساعد علﻰ إنتاج
البيروكسيدات التي تسبب تشوه الغشاء البﻼزمي واﻻكروسوم في
النطفة ) (٣٤وان عنصر السيلينيوم يدﺧل في تركيب Keratinoid
 proteinsوهو بروتين أساسي في تركيب ذيل النطف في اللبائن
الذي يعد وسيلة الحركة لدى النطف ،ويكون السيلينيوم علﻰ شكل
 Selenopolypeptideو ﱠ
إن وجوده ضروري في تكوين ذيل النطفة
وﻻ سيما في مرحلة تحول  Spermatidإلﻰ حيمن ناضج )،(٣٠
ﱠ
وأن نقص السيلينيوم يسبب زيادة في عدد النطف التي تحتوي
علﻰ قطيرات بروتوبﻼزمية  .cytoplasmic dropletsوقد أشار
) (٣٥و) (٣٢إلﻰ ﱠ
أن السيلينيوم يعمل عامﻼً مساعدا Co-factor
ﻷنزيم Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase
الذي يعمل بصورة مباشرة علﻰ هدم بيروكسيدات اﻷحماض
الدهنية غير المشبعة ،إذ ﱠ
إن أعلﻰ فعالية ﻷنزيم  GPx4هي أثناء
عملية التمايز التي تحدث للخﻼيا المولدة للنطف ،لذلك ﱠ
فإن نقص
السيلينيوم يؤدي إلﻰ حدوث إرباك في عمل النسيج الخصوي مما
يؤثر في شكل النطف وتركيزها وحركتها ) .(٣٦ويساعد
السيلينيوم علﻰ تطوير نسيج الخصية بصورة طبيعية ويحسن من
عملية تكوين النطف مما يقلل تشوهاتها ).(٢٤
وقد بيﱠنﺖ الدراسة الحالية أن لفيتامين  Eوالسيلينيوم أثراً
إيجابيا ً في تحسن حركة النطف وﺧفض نسبة النطف الميتة
والمشوهة .وهذه النتائج جاءت لتؤكد النتائج التي توصل إليها ك ﱞل
من ) (٣٧و ) (٣٨واللذان بيﱠنا أن هنالك عﻼقة ارتباط إيجابية مع
ارتفاع حركة النطف وسلبية مع نسبة النطف الميتة والمشوهة،
وهي نتائج مطابقة لما توصل إليه ) .(٣٩في حين لم يﻼحظ )-٤٠
 (٤٢أي تأثير لفيتامين  Eوعنصر السيلينيوم في تحسين نوعية
السائل المنوي ،وقد يعود سبب ذلك إلﻰ ظروف التجربة من جهة
وإلﻰ حيوانات التجربة من جهة أﺧرى والتي قد ﻻ تكون تعاني
من نقص فيتامين  Eوالسيلينيوم.
أ ﱠما تأثير عامل الشهر فقد أظهرت النتائج وجود تحسن
إيجابي في صفة )حجم القذفة ،وتركيز النطف ،ونسب النطف
الحية( للسائل المنوي أثناء أشهر التجربة ،وربما يعود ذلك إلﻰ
تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم الذي كان مفيدا ً وأدﱠى إلﻰ
حصول تأثير إيجابي وتحسن في صفات السائل المنوي أثناء
أشهر التجربة.
إن التحسنَ في مستوى هرمون التيستوستيرون في بﻼزما
دم الكباش التي حقنﺖ بفيتامين  Eوالسيلينيوم بوصفهما مضادات
لﻸكسدة لحماية ﺧﻼيا ليدج المسؤولة عن تصنيع هرمون
التيستوستيرون من اﻹجهاد التأكسدي بفعل المواد المؤكسدة ،وقد
أكد ك ﱞل من ) (٤٣،٢٤أن هنالك عﻼقة ارتباط عالية ومعنوية بين
نقص السيلينيوم وانخفاض مستوى هرمون إلتيستوستيرون ،وإن
نقص فيتامين  Eوالسيلينيوم يؤدي إلﻰ ضعف قدرة النسيج
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