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الخالصة
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  15كبش كرادي بمعدل وزن  63كغم وبأعمار تتراوح ما بين 4-3
سنوات ،قسمت الكباش عشوائيا إلى ثالث مجاميع متساوية ( 5كباش  /مجموعة) وغذيت الكباش على عليقة قياسية موحدة في مستوى
الطاقة والبروتين .عدت المجموعة األولى كمجموعة سيطرة وحقنت بواحد مليليتر من محلول الملح الفيسيولوجي في العضل وحقنت
المجموعة الثانية بـالعضل  2مل ( 2,5ملغم فيتامين  Eو  50مايكروغرام سلينات السيلينيوم  /كغم من وزن الجسم) مرة أسبوعيا،
والمجموعة الثالثة حقنت بـالعضل  4مل ( 5ملغم فيتامين  Eو  100مايكروغرام سلينات الصوديوم  /كغم من وزن الجسم) مرتان أسبوعيا
ولمدة ثالثة 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 of Karadi rams
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 األحيان اضطرابات تناسلية مؤديا إلى
انخفاض كفاءتها التناسلية ( ،)1وقد لوحظ َّ
أن إضافة فيتامين E
إلى العالئق له دور كبير في رفع كفاءتها التناسلية ،وال سيما
عندما تتغذى الحيوانات لعدة شهور على بعض العالئق ذات

المقدمة
يعد فيتامين  Eمن الفيتامينات الجديرة باالهتمام في مجال
تناسل حيوانات المزرعة عامة والمجترات خاصة ،إذ َّ
إن نقصه
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العليقة المركزة بمقدار 1كغم بوجبتين صباحية ومسائية واحتوت
العليقة على  ٪50شعير  ٪38نخالة  ٪5ذرة صفراء  ٪5كسبة
فول الصويا  ٪1حجر كلس و  ٪1أمالح ،وبلغت نسبة البروتين
الخام  ٪13,32والطاقة المتأيضة  2465كيلو كلوري محسوبة
وفق ما جاء في ( )14وقدّم التبن بمعدل  500غم/حيوان /يوم،
فضال عن تقديم العلف األخضر عند توفره ،أما المياه فكانت
متوافرة باستمرار .وكانت مكونات العليقة المستخدمة كما هو
مبين في الجدول أدناه.

النوعية الرديئة ( .)2ويعد فيتامين  Eمن أكثر مضادات األكسدة
الذائبة في الدهون الموجودة في األنسجة والبالزما وكذلك في
البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ،ويتميز هذا الفيتامين
واألشكال األخرى له بأنَّها مضادات كاسرة للسالسل ( )4،3إذ
يعمل على إصالح تأثيرات اإلجهاد التأكسدي المستحدث باستخدام
 H2O2في األرانب ( )5وفي الجرذان ( )6وهو من مضادات
األكسدة التي تمنع األكسدة عن طريق اصطيادها لجذور
الهيدروكسيل الحرة وبالتالي فإنَّها توفر الخط األول للحماية من
بيروكسيدات الدهن ( .)7وكذلك يعد فيتامين  Eمضادا لألكسدة
لعمله على منع أكسدة األحماض الدهنية غير المشبعة ،والسيما
الموجودة في اغشيه الخاليا واألنسجة ( ،)8وبهذا َّ
فإن الفيتامين
يمنع تحطيم وتحلل كريات الدم الحمر؛ ولهذا َّ
فإن الحاجة إلى
فيتامين  Eتتناسب وكمية األحماض الدهنية غير المشبعة
الموجودة في الغذاء المتناول والسيما حامض اللينوليك وهو من
األحماض الدهنية الضرورية للجسم ( .)9وتحتاج الحيوانات هذا
النوع من الفيتامين ،إّذ بيّن الباحث (َّ )10
أن فيتامين  Eيعد ذات
تأثير إيجابي في تحسين مناعة الحيوان واألداء التناسلي في
النعاج ،ويوجد اعتقاد َّ
بأن فيتامين  Eيقوي القابلية الجنسية لدى
الحيوانات ونقص هذا الفيتامين في ذكور الفئران يؤدي إلى العقم
الدائمي ،وقد ال تنجح اإلناث بتكوين األجنة وتطورها ،ولم يالحظ
هذا الشيء في اإلنسان وقد يكون سبب ذلك َّ
أن غذاء اإلنسان
يحتوي دائما على فيتامين .)9( E
يعتبر عنصر السيلنيوم أحد أهم العناصر المعدنية الصغرى
وتشكل العناصر الصغرى  % 40 - 20من العناصر المعدنية
الموجودة بالجسم وهو ضروري بمستوى أقل من  100ملغم /
يوم ( .)9وإن عنصر السيلنيوم يعمل على تحسين األداء التناسلي
للنعاج ( .)11وكذلك يعد عنصر السيلنيوم عنصر أساس لنشاط
أنزيم كلوتاثيون بيروكسيديز GSH-( Glutathione peroxidase
 )pxالذي يزيل  H2O2وكذلك بيروكسيدات الدهون ( .)12ويعد
كل من فيتامين  Eوالسيلينيوم من المواد المغذية الضرورية
لإلنسان والحيوان ،إذ يشتركان في حماية األغشية الحيوية ضد
أكسدة الدهون ويمنعان من خطر الجذور الحرة على األغشية
الحيوية واألنزيمات ( .)13لذا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة
تأثير حقن فيتامين  Eوالسلينيوم على صفات السائل المني وبعض
الصفات الدموية في الكباش الكرادية.

الجدول  :1مكونات العليقة التجريبية المستخدمة في الدراسة
مكونات العليقة التجريبية
المستخدمة في الدراسة
50
شعير
38
نخالة حنطة
5
فول الصويا
5
ذرة صفراء
1
حجر الكلس
1
ملح الطعام
٪13,32
بروتين خام (**)
الطاقة األيضية (**) كيلو
 2465كيلو كالوري /كغم علف
كالوري /كغم علف
(**) محسوبة على وفق ما جاء في (.)14
النسبة المئوية

تصميم التجربة
قسمت الحيوانات على أساس العمر والوزن إلى ثالث مجاميع
بواقع  5كباش لكل مجموعة .مجموعة السيطرة ( :)T1حقنت
حيوانات هذه المجموعة بالمحلول الفسلجي  1مل بالعضل
أسبوعيا .المجموعة الثانية ( :)T2حقنت حيوانات هـذه المجموعة
بالعضل  2مل بمخلوط فيتامين  Eوالسيلينيوم  Seبواقع  2,5ملغم
فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم بجرعة  50مايكروغرام /كغم
وزن جسم مرة واحدة أسبوعيا .المجموعة الثالثة ( :)T3حقنت
حيوانات هـذه المجموعة بالعضل  4مل بمخلوط فيتامين E
والسيلينيوم بواقع  5ملغم فيتامين  Eوسيلينات الصوديوم بجرعة
 100مايكروغرام  /كغم وزن جسم ،مرتين كل  72ساعة في
األسبوع .استمرت معامالت الحقن أسبوعيا طوال مدة التجربة
التي بلغت  3أشهر ،وكان محلول الحقن من إنتاج الشركة المتحدة
لصناعة األدوية البيطرية المحدودة  -األردن.

المواد وطرائق العمل
أجريت هذه الدراسة في حقل االنتاج الحيواني  /كلية الزراعة
والغابات /جامعة الموصل .واستمرت من كانون الثاني 2014
لغاية أذار  12( 2014أسبوع) .استخدم  15كبشا من نوع
الكرادي تراوحت أعمارها  4 -3سنة تراوحت أوزانها ما بين
 66 - 62كغم وبمعدل وزن  63كغم تم إيوائها بحظيرة من النوع
المغلق ومقسمة من الداخل بالبلوك بارتفاع  1,5م ومساحة 20
م/ 2قاطع ،وتحتوي كل حجرة على معالف ومشارب ثابتة .قدّمت

جمع السائل المنوي
جمع السائل المنوي باستخدام جهاز التحفيز الكهربائي
 Electro-ejaculatorالخاص باألغنام 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  3أشهر 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
السيطرة ،كما أظهرت نتائج الجدول َّ 3
بأن هناك تأثيرا معنويا
( )P≤0.05ألشهر 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 وأالس
الهيدروجيني بين المعامالت.
لم تؤدي المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم في المجموعتين
الثانية ) (T2والثالثة ( )T3الى وجود اختالف معنوي في مستوى
الكوليسترول ومستوى تركيز البروتين الكلي في مصل الدم بين
مجموعة السيطرة والمعاملتين ) (T2و (( )T3جدول  ،)4في حين
كان للشهر تأثير معنوي على مستوى الكوليسترول (جدول ،)5
وكان هناك تحسن غير معنوي في مستوى هرمون
التيستوستيرون في الدم في المجاميع المعاملة بفيتامين E
والسيلينيوم مقارنة بمجموعة السيطرة (شكل  ،)1في الوقت الذي
كان لألشهر تأثير معنوي ( )P≤0.05على مستوى الهرمون في
الدم ،إذ بلغ اعلى مستوى في الشهر الثالث في المجموعة الثانية
األول والثاني في باقي المجاميع ،ويبين الجدول 4
مقارنة بالشهر َّ
أن معدل حجم خاليا 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 خالل
شهر أذار مقارنة بباقي األشهر ،وارتفعت معنويا ( )P≤0.05عدد
خاليا الدم البيض في المجموعتين ( )T3( )T2مقارنة بمجموعة
السيطرة ،كما كان للشهر تأثير معنوي ( )P≤0.05في عدد خاليا
الدم البيض ،حيث ارتفع معنويا خالل شهر شباط وأذار مقارنة
بشهر كانون الثاني ،ولوحظ انخفاض معنوي ( )P≤0.05في
المعاملتين ( )T3( )T2في نسبة خاليا الدم البيض العدلة ،في حين
أظهرت النتائج وجود زيادة معنوية (أ ≤  )0،05في نسبة الخاليا
اللمفاوية والحمضة في المعاملتين ( )T3( )T2مقارنة بمجموعة
السيطرة ،و لم تظهر النتائج أي تأثير معنوي للشهر في نسب
خاليا الدم البيض القعدة والوحيدة النواة كما لم يكن هناك تأثير
معنوي على صفة حجم خاليا الدم المرصوصة والعدد التفريقي
لخاليا 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 باالعتماد على الطريق
الموصوفة من قبل ( ،)15تركيز النطف (مل) حيث تم حسابه
وفق ما ذكره ( )16ونسبة النطف الحية والميتة والمشوهة واألس
الهيدروجيني  ،pHتم تقديرها حسب الطريقة التي أوضحها
(.)17
قياس معايير الدم
سحبت عينات الدم بواقع مرة واحدة كل أسبوعين من
الحيوانات أثناء مدة التجربة حيث سحب  10مل من الدم من
الوريد الوداجي بوساطة سرنجة سعة  10مل وقسمت عينة الدم
إلى قسمين؛ القسم األول للدم  2مل 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 خاليا الدم البيض ،العدد التفريقي لخاليا الدم البيض
واستخراج النسبة المئوية لكل منها .القسم الثاني من الدم  8مل
وضع في أنابيب زجاجية لغرض فصل مصل الدم بجهاز الطرد
المركزي  3000دورة  /دقيقة ولمدة  15دقيقة ،وبعدها حفظ
المصل تحت التجميد  20-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 Microwellsاألمريكية
باستخدام جهاز  ELIZAوفق توصيات الشركة.
التحليل اإلحصائي
استعمل التصميم العشوائي المتكامل ( )CRDلدراسة تأثير
المعامالت والشهر في الصفات الدموية والفسلجية وصفات السائل
المنوي المختلفة ،كما طبقت تجربة عاملية ذات عاملين لدراسة
تأثير المعامالت والشهر ،وقورنت الفروق المعنوية بين
المتوسطات باختبار  )18( Duncanمتعدد الحدود ،واستعمل
البرنامج  )19( SASلتحليل البيانات.
النتائج
أظهرت نتائج التجربة (جدول  )2أن المعاملة بفيتامين
والسيلينيوم ( T2و  )T3أدّت إلى حصول ارتفاع معنوي
( )P≤0.05في حجم القذفة مقارنة بمجموعة السيطرة (،)T1
E
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الجدول  :2تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم على صفات السائل المنوي الخام (المتوسطات ±الخطأ القياسي)

T1
T2
T3

صفات السائل المنوي
تشوهات
النطف الميتة
النطف
تركيز النطف الحركة الجماعية الحركة
األس
حجم القذفة
النطف ()%
()%
الفردية ( )%الحية ()%
(درجة)
 /910ملم
الهيدروجني
(مل)
0,37±5,83 0,84±29,73 0,72±70 2,00±77 0,15±2,76 0,29±2,61 0,06±6,82 0,114±1,27
a

b

0,10±1,68

c

c

c

c

a

a

0,71±3,90 0,69±16,33 0,68±84 1,15±91 0,13±3,89 0,52±4,22 0,05±6,87
a

a

0,14±1,55

a

a

a

a

c

c

0,44±4,63 0,52±32,93 0,52±76 0,77±83 0,11±3,42 0,57±3,28 0,06±6,79
a

a

b

b

b

القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (0,05

b

b
≤.)P

b

الجدول  :3تأثير الشهر على صفات السائل المنوي الخام (المتوسطات ±الخطأ القياسي)

حجم القذفة
(مل)

األس
الهيدروجني

تركيز
النطف
 /910ملم

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

النطف الحية
()%

كانون 1,45±75,06 1,70±82,13 0,15±3,21 0,58±2,84 0,05±6,68 0,09±1,14
الثاني
b
a
a
b
a
c
1,55±76,66 1,42±84,60 0,13±3,54 0,77±3,61 0,05±6,82 0,08±1,47
شباط
ab
a
a
ab
a
b
1,68±78,26 2,85±83,66 0,23±3,32 0,76±3,85 0,06±6,80 0,12±1,89
اذار
a
a
a
a
a
a

النطف الميتة
()%

تشوهات
النطف ()%

1,84±24,93
a
1,55±23,33
ab
1,68±21,73
a

0,75±4,86
a
0,77±4,76
a
0,91±4,73
a

القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (.)P≤ 0,05
الجدول  :4تأثير المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم على الصفات الفسلجية والكيموحيوية للدم في الكباش (المتوسطات ±الخطأ القياسي)
الصـفــا ت

T1

البروتين
الكلي في
الدم
غم100/
مل
±7,39
0,3

±9,80
0,02

T2

±7,47
0,41

±7,00
0,07

T3

±7,93
0,21

±7,40
0,01

كوليستيرو
ل الدم
ملغم100 /
مل

حجم
كريات
الدم
الحمر
%PCV
29,73
0,83±
b
32,93
0,83±
a
32,00
0,69±
ab

عدد
كريات
الدم الحمر
6
× 10
±5،27
0,23
c
±7,86
0,38
a
±6,12
0,29
b

عدد
خاليا
الدم
البيض ×
3
10
±5,73
0,38
b
±7,96
0,39
a
±7,42
0,30
a

عدد
الخاليا
العدلة ٪

عدد
الخاليا
اللمفاوية
٪

±61,6
1,25
a
±52,93
1,72
b
±53,80
1,54
b

±37,93
1,08
b
±42,26
1,44
a
±41,93
1,66
a

عدد
الخاليا
القعدة ٪
±0,86
0,13
±0,73
0,15
±73,
0,18

القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (.)P≤ 0,05
الجدول  :5تأثير الشهر على الصفات الفسلجية والكيموحيوية للدم في الكباش (المتوسطات ±الخطأ القياسي)
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عدد
الخاليا
الحمضة
٪

عدد
الخاليا
وحيدة
النواة ٪

±1,20
0,14
b
±2,40
0,19
a
±2,26
0,18
a

±1,60
0,16
±1,46
0,21
±1,26
0,15
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الصـفــا ت
األشهـر

البروتين
الكلي في
الدم
غم100/
مل

كانون
الثاني

±7,28
0,28

شباط

±7,51
0,35

أذار

±8,00
0,31

كوليستيرو
ل الدم
ملغم100 /
مل
±7,73
0,008
b
±4,67
0,013
b
±11,80
0,015
a

حجم
كريات
الدم
الحمر
%PCV
30,93
1,03±
31,73
0,66±
32,00
0,82±

عدد
كريات
الدم الحمر
6
× 10
±6,02
0,350
b
±6,18
0,380
b
±7,05
0,468
a

عدد
خاليا
الدم
البيض ×
3
10
±5,98
0,36
b
±7,13
0,28
a
±8,00
0,48
a

عدد
الخاليا
العدلة ٪

عدد
الخاليا
اللمفاوية
٪

عدد
الخاليا
القعدة ٪

عدد
الخاليا
الحمضة
٪

عدد
الخاليا
وحيدة
النواة ٪

±57,33
1,86

±39,93
1,66

±0,60
0,13

±1,80
0,22

±1,26
0,18

±55,86
1,93

±40,66
1,42

±1,00
0,13

±2,00
0,25

±1,66
0,18

±55,13
1,65

±41,53
1,41

±0,73
0,18

±2,06
0,18

±1,40
0,16

القيم التي تحمل حروف مختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (.)P≤ 0,05
وغدة كوبر وتأثيره على زيادة فعالية أنزيم  GSH-pxوقدرته على
التخلص من الجذور الحرة التي تنتج داخليا بفعل العمليات
االيضية وبالتالي زيادة الفعالية اإلفرازية لهذه الغدد ،وان ارتفاع
تركيز النطف ف ي المجموعتين الثانية والثالثة المعاملة بفيتامين E
والسيلينيوم يعود إلى عمل فيتامين  Eوعنصر السيلينيوم بصورة
مباشرة كمضادات أكسدة من الجذور الحرة التي تسبب ضررا
للنطف ( )23ودور عنصر السيلينيوم على تطوير نسيج الخصية
بصورة طبيعية ويحسن من عملية تكوين النطف ( .)24إذ يعتمد
إنتاج النطف على نحو جيد كما ونوعا على مدى تزود النسيج
الخصوي بالسيلينيوم الذي غالبا ما يكون على شكل
Selenoprotein-P؛ إذ َّ
إن نقصه يؤدي إلى حصول انخفاض في
تركيز النطف ( ،)25في حين قام ( )26بحقن الثيران بفيتامين E
( 0,75ملغم /كغم وزن الجسم) أو بالسيلينيوم ( 0,05ملغم /كغم
وزن الجسم) والحظ زيادة معنوية في تركيز النطف بصوره
عامة .وقد بيَّن ( )27أن نقص فيتامين  Eأدَّى إلى حصول
انخفاض في عدد الخاليا الجرثومية وبالتالي أدَّى إلى انخفاض
إنتاج النطف .وقد جاءت نتائج التجربة موافقة لما ذكره
( )29،28في 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 البالزمي من بيروكسيدات
األحماض الدهنية غير المشبعة ،فضال عن دور السيلينيوم في
التقليل من حدوث التشوهات في ذيل النطف والمحافظة على
استقامة النطف ووظيفتها الحركية وااليضية (.)32-8،30
وأشار ( )33الرتباط فيتامين  Eبيولوجيا في تركيب الغشاء
البالزمي وغشاء المايتوكوندريا والحفاظ على سالمتها .وان
انخفاض نسبة النطف المشوهة يعود لتأثير فيتامين  Eعلى

الشكل  :1تركيز هرمون التيستوستيرون في بالزما الدم لمجاميع
الكباش خالل 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 اإلفرازية للغدد الجنسية
الالحقة ( ،)20وقد أشار ( )21إلى َّ
أن هنالك مساهمة لبعض
المعادن ومن ضمنها السيلينيوم بزيادة فعالية الغدد الجنسية
الالحقة للجهاز التناسلي الذكري ومن ضمنها غدة البروستات
والغدة الحويصلية ،كما أشار ( )22إلى َّ
أن أعلى تركيز للسيلينيوم
في الغدد الجنسية الالحقة يكون في البروستات والغدة الحويصلية
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التيستوستيرون في بالزما الدم  .أظهرت نتائج دراسة معايير الدم
َّ
إن التحسن في عدد كريات الدم الحمر وحجم خاليا الدم
المرصوصة  PCVعند حقن فيتامين  Eوالسيلينيوم يعود إلى تأثير
العنصرين في منع أكسدة األحماض 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
خاليا الدم المرصوصة  PCVوالهيموغلوبين في الدم ( )46و
( )47وان استمرار المعاملة بالفيتامين والسيلينيوم خالل فترة
التجربة أدى إلى تحسن في عدد كريات الدم الحمر خالل الشهر
الثالث مقارنة بالشهر األول والثاني من التجربة (.)46
َّ
إن االرتفاع في عدد خاليا الدم البيض في المجموعتين
المعاملتين بفيتامين  Eوالسيلينيوم يعود إلى تحسن في الوظائف
المناعية الحيوية للجسم ( )48وكذلك يعتقد َّ
بأن لعنصر السيلينيوم
دور كبير في الحماية والمحافظة على أغشية خاليا الدم البيض
َّ
وأن عدد خاليا الدم البيض يعد الدليل المهم لتشخيص
()49
الحالة الصحية للحيوان وكذلك فإنها تتخذ كداللة لتقييم التغييرات
الفسلجية المتعلقة باإلجهاد واالستجابة المناعية ( )50وان الزيادة
في عدد خاليا الدم البيض باستمرار حقن فيتامين  Eوالسيلينيوم
خالل أشهر التجربة قد يعود إلى حصول زيادة في تركيز
المضادات الحيوية (tocopherolـ  αو )Glutathione Peroxidas
في الدم ( )51مما يؤكد حقيقة حصول الكباش المعاملة بالفيتامين
والسيلينيوم إلى كمية كافية من الكلوبيولينات المناعية والتوصل
إلى أن كال العنصرين يجب أن يقدمان إلى الحيوان من اجل
الحصول على تحسن في الجهاز المناعي للجسم ( .)50،46إن
زيادة مستوى الخاليا اللمفاوية في المجاميع المعاملة يعود إلى
عمل فيتامين  Eوالسيلينيوم في تحسن نسبة هذه الخاليا ()52
وعلى تحفيز وزيادة الجهاز المناعي للجسم من خالل رفع خاليا
الدم البيض مما أدى بالنتيجة إلى زيادة المقاومة ضد األمراض
وحيوية الجسم والمقاومة ضد الظروف البيئية المختلفة (.)53
نستنتج من الدراسة الحالية َّ
أن المعاملة بفيتامين  Eوالسيلينيوم كان
لها أثر إيجابي في تحسن بعض الصفات الفسيولوجية والتناسلية
في الكباش الكرادية.

محورين األول زيادة فعالية أنزيم السوبر أوكسايد ،والثاني
التخلص من جذر  Superoxid anionsالذي يساعد على إنتاج
البيروكسيدات التي تسبب تشوه الغشاء البالزمي واالكروسوم في
النطفة ( )34وان 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 َّ
إن وجوده ضروري في تكوين ذيل النطفة
وال سيما في مرحلة تحول  Spermatidإلى حيمن ناضج (،)30
َّ
وأن نقص السيلينيوم يسبب زيادة في عدد النطف التي تحتوي
على قطيرات بروتوبالزمية  .cytoplasmic dropletsوقد أشار
( )35و( )32إلى َّ
أن السيلينيوم يعمل عامال مساعدا Co-factor
ألنزيم Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase
الذي يعمل بصورة مباشرة على هدم بيروكسيدات األحماض
الدهنية غير المشبعة ،إذ َّ
إن أعلى فعالية ألنزيم  GPx4هي أثناء
عملية التمايز التي تحدث للخاليا المولدة للنطف ،لذلك َّ
فإن نقص
السيلينيوم يؤدي إلى حدوث إرباك في عمل النسيج الخصوي مما
يؤثر في شكل النطف وتركيزها وحركتها ( .)36ويساعد
السيلينيوم على تطوير نسيج الخصية بصورة طبيعية ويحسن من
عملية تكوين النطف مما يقلل تشوهاتها (.)24
وقد بيَّنت الدراسة الحالية أن لفيتامين  Eوالسيلينيوم أثرا
إيجابيا في تحسن حركة النطف وخفض نسبة النطف الميتة
والمشوهة .وهذه النتائج جاءت لتؤكد النتائج التي توصل إليها ك ٌّل
من ( )37و ( )38واللذان بيَّنا أن هنالك عالقة ارتباط إيجابية مع
ارتفاع حركة النطف وسلبية مع نسبة النطف الميتة والمشوهة،
وهي نتائج مطابقة لما توصل إليه ( .)39في حين لم يالحظ (-40
 )42أي 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 ال تكون تعاني
من نقص فيتامين  Eوالسيلينيوم.
أ َّما 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 وأدَّى إلى
حصول تأثير إيجابي وتحسن في صفات السائل المنوي أثناء
أشهر التجربة.
إن التحسنَ في مستوى هرمون التيستوستيرون في بالزما
دم الكباش التي حقنت بفيتامين  Eوالسيلينيوم بوصفهما مضادات
لألكسدة لحماية خاليا ليدج المسؤولة عن تصنيع هرمون
التيستوستيرون من اإلجهاد التأكسدي بفعل المواد المؤكسدة ،وقد
أكد ك ٌّل من ( )43،24أن هنالك عالقة ارتباط عالية ومعنوية بين
نقص السيلينيوم وانخفاض مستوى هرمون إلتيستوستيرون ،وإن
نقص فيتامين  Eوالسيلينيوم يؤدي إلى ضعف قدرة النسيج
الخصوي على تخليق الهرمونات الستيرويدية من الكوليسترول
( .)44وفي دراسة أجراها ( )45قام بتغذية الجرذان بعليقة تفتقر
لفيتامين  Eلمدة 130يوما الحظ انخفاض مستوى هرمون
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