(٨٢-٧٧) ٢٠١٢ ،٢  العدد،٢٦  المجلد،المجلة العراقية للعلوم البيطرية

 على صورة الدم وبعض المعايير الكيموحيوية لطائر السمان المجھدC تأثير فيتامين
ببيروكسيد الھيدروجين
٢

 و صائب يونس عبدالرحمن١ حسن عطيه الكراد،١عبدﷲ فتحي عبدالمجيد
، سوريا، جامعة البعث، كلية الطب البيطري، قسم وظائف األعضاء١
 العراق، جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات، قسم الثروة الحيوانية٢
(٢٠١٢  أيلول١٦ ؛ القبول٢٠١٢  حزيران٢٤ )اإلستالم
الخالصة

 في بعض المعايير الدمويةH2O2  في التقليل من تأثير اإلجھاد التاكسدي المحدث بـC أجريت ھذه الدراسة لمعرفة تأثير فيتامين
ً يوما٢١( من عمرCoturnix coturnix)  فرخا ً من إناث السمان المجنسة١٢٠  استخدم في ھذه الدراسة.والكيموحيوية إلناث طائر السمان
 مجموعة:T1  المجموعة األولى:( مجموعه وبواقع مكررين/ ً طائرا٣٠)  مجاميع٤  وزعت األفراخ عشوائيا ً إلى.ً  يوما٥٦ ولغاية
 ربيت على عليقه قياسية:(H2O2)  مجموعه بيروكسيد الھيدروجين:T2  المجموعة الثانية.وماء اعتياديا
 ربيت على عليقه قياسية:السيطرة
ً
ً  ربيت على عليقه قياسية مضافا:C  مجموعة فيتامين:T3  المجموعة الثالثة. بيروكسيد الھيدروجين%٠,٥ وماء اعتياديا ً مضافا ً إليه
ً
 ربيت على عليقه قياسية:C  مجموعة بيروكسيد الھيدروجين وفيتامين:T4  المجموعة الرابعة.ً وماء اعتياديا
 كغم علف/  ملغم٣٠٠إليھا
ً
 أدت إلىC  أظھرت النتائج أن إضافة فيتامين. بيروكسيد الھيدروجين%٠,٥ وماء اعتياديا ً مضافا ً إليه
 كغم علف/  ملغم٣٠٠ مضافا ً إليھا
ً
ً  على رفع نسبة الخاليا اللمفاوية معنوياC  إذ عمل فيتامين, H2O2  وكانت ھذه التأثيرات معاكسة لتأثيرات،تحسين صورة الدم إلناث السمان
 وانخفض معنويا تركيز الكلوكوز والكولسترول،( الخاليا اللمفاوية )مؤشر اإلجھاد:وخفض نسبة الخاليا المتغايرة ونسبة الخاليا المتغايرة
 وارتفع معنويا تركيز البروتين الكلي والكلوبيولين لمصل الدم مقارنة مع تأثيرات بيروكسيد الھيدروجين عند،والكليسيريدات الثالثية
 أدى إلى تأثيرات سلبية في صورة الدم وبعض الصفاتH2O2  وبشكل عام فان اإلجھاد التاكسدي المحدث بـ،(٠.٠٥≥مستوى احتمال )أ
. قللت من ھذه التأثيرات السلبية لإلجھاد التاكسديC  وان إضافة فيتامين،الكيموحيوية لمصل الدم
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Abstract
This study was carried out to investigate the Vitamin C protective effect against the H2O2 – induced oxidative stress effects
on some hematological and biochemical parameters of female quails (Coturnix coturnix).120 sexed female quails were reared
from 21-56 days. Randomly the birds divided into 4 groups (30 birds/group) (2 replicates) as follows: 1st group: T1 (control):
reared on standard ration and tap water.2nd group: T2 (H2O2 group): reared on standard ration and tap water supplemented with
0.5% H2O2. 3rdgroup: T3 (Vitamin C group): reared on standard ration supplemented with 300mg/kg ration and tap water.
4thgroup: T4 (H2O2 + Vitamin C): reared on standard ration supplemented with 300mg/kg ration and tap water supplemented
with 0.5% H2O2. Results revealed that Vit. C supplementation improve female quails blood picture, this effects were adversive
to the H2O2 effects, Vit. C causes a significant increase in lymphocytes % and a significant decrease in hetrophils and
hetrophils: lymphocyte ratio (stress index), also a significant decrease in glucose, cholesterol and triglycerides, as well as a
significant increase in serum protein when compared with the effect of H2O2 – induced oxidative stress. In conclusion,
oxidative stress causes a negative effects on blood picture and some serum biochemical parameters, and Vit. C
supplementation reduces and reverses the H2O2 effects.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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ممثلة( وكان العلف والماء متوفران بصورة حرة ad libitum
حتى نھاية الدراسة ،أضيف فيتامين  Cإلى العليقة المستخدمة

المقدمة

وبيروكسيد الھيدروجين إلى ماء الشرب تبعا ً لمجاميع التجربة.
المجموعة األولى  :T1مجموعة السيطرة  /ربيت الطيور على
ماء اعتياديا ً .المجموعة الثانية  :T2مجموعه
عليقه قياسية و ً
بيروكسيد الھيدروجين ) .(H2O2ربيت الطيور على عليقه قياسية
ماء اعتياديا ً مضافا ً إليه  % ٠,٥بيروكسيد الھيدروجين
وأعطيت ً
) .(١٢المجموعة الثالثة  :T3مجموعة فيتامين  /Cربيت الطيور
على عليقه قياسية مضافا ً إليھا فيتامين  Cبتركيز  ٣٠٠ملغم/كغم
ماء اعتياديا ً ) .(١٣المجموعة الرابعة: T4
علف وأعطيت
ً
ً
مجموعة بيروكسيد الھيدروجين وفيتامين  Cمعا /ربيت الطيور
على عليقه قياسية مضافا ً إليھا فيتامين  Cبتركيز  ٣٠٠ملغم/كغم
ماء اعتياديا ً مضافا ً إليه  %٠,٥بيروكسيد
علف وأعطيت
ً
الھيدروجين )تم إعطائھما معا ً من بداية التجربة(.

نظراً للتحسن واالرتقاء في الوظائف الحيوية )الفسلجية
واإلنتاجية( للدواجن من خالل برامج االنتخاب واإلدارة الحديثة،
فان دراسة وفھم العمليات الفسلجية في الطيور الداجنة والعوامل
المؤثرة عليھا يعد مھما من اجل االستمرار في تحسين األداء مع
التقليل من التأثيرات السلبية لھذه البرامج ،ويمكن إضافة
الفيتامينات والعناصر المعدنية النادرة التي تحسن الھضم وتزيد
الفائدة من المواد العلفية ،وبالتالي رفع معدالت النمو ) ،(١وقد
أظھرت العديد من الدراسات الحديثة دور مضادات األكسدة في
الوقاية من اإلجھاد التاكسدي وان جسم الدواجن يمتلك عدة آليات
دفاعية للسيطرة على إنتاج الجذور الحرة أو تحديد مخاطرھا أو
إعادة بناء األنسجة التالفة ) .(٢ولفيتامين (L–Ascorbic acid) C
أھمية ايضية كبيرة بسبب صفاته االختزالية حيث يعمل ناقال
لاللكترونات ) ،(٣يعمل فيتامين  Cمضاداً لألكسدة من خالل
آليتين :األولى من خالل تأكسده بسرعة ليكون Dehydroascorbic
 acidوھذا التفاعل عكسي إذ يشكل فيتامين  Cجزءا من نظام
األكسدة – االختزال الخلوي  ،redox systemأما اآللية الثانية فان
فيتامين  Cيكون أيضا جذر االسكوربيت  Ascorbate radicalالذي
يزيل أصناف األوكسجين الفعالة مثل جذر الھيدروكسيل وجذر
األوكسجين واألوكسجين المفرد  .(٤) Singlet oxygenتتمكن
الطيور من تصنيع فيتامين  Cوذلك المتالكھا أنزيم – L
 ،(٥) Gluconolacton oxidaseومع ھذا تزداد حاجة الطائر
إلضافة فيتامين  Cمع العليقة في حاالت اإلجھاد المختلفة )،(٣
وأشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أھمية إضافة فيتامين C
للدواجن ،إذ أشار ) (٦إلى أن إضافة فيتامين  Cلعليقة طيور
السمان يحسن األداء الفسلجي واإلنتاجي لھا ،واستخدم ) ٧و (٨
فيتامين  Cلتقليل التأثير السلبي لإلجھاد الحراري وتحسين األداء
اإلنتاجي والفسلجي لفروج اللحم ،وكذلك أشار الباحث ) (٩إلى أن
فيتامين  Cقلل من تأثيرات اإلجھاد الحراري في أمھات فروج
اللحم ،أما ) (١٠فأشار إلى أن إضافة فيتامين  Cإلى عليقة ذكور
وأمھات فروج اللحم قللت التأثيرات االجھادية السلبية.

المؤشرات الدموية الفيزياوية والكيموحيوية المدروسة
في نھاية التجربة )بعمر  ٥٦يوما ً( ذبحت الطيور وجمع الدم
في نوعين من األنابيب :األولى أنابيب حاوية على مانع
التخثر) (E.D.T.A.بتركيز ) ١ملغم /مللتر( لغرض إجراء
الفحوصات الفيزياوية للدم ،والثانية أنابيب خالية من مانع التخثر
لعزل مصل الدم .تم تقدير تركيز ھيموكلوبين الدم Hemoglobin
) Concentration (Hbحسب طريقة ) (١٤وباستخدام عتيدة Kits
من شركة  ،Biosystemsوتقدير حجم خاليا الدم المرصوصة
) Packed Cell Volume (P.C.V.بطريقة ) ،(١٥وتقدير العدد
الكلي لخاليا الدم الحمر ) (RBCوفق ما جاء في ) (١٦وحساب
معدل حجم الكرية ) (M.C.Vومعدل ھيموكلوبين الكرية
) (M.C.Hومعدل تركيز ھيموكلوبين الكرية ) .(M.C.H.C.وقد تم
عمل مسحات دمويه على شرائح زجاجيه وصبغھا بصبغة
الكيمزا  Giemsa Stainوذلك للعد التفريقي لخاليا الدم البيض
) Differential Leukocyte Count (D.L.C.وفق ما جاء في
) ،(١٦تم فصل مصل الدم Serumباستعمال جھاز الطرد
المركزي نوع  Kubota 5400بسرعة دوران  ٣٠٠٠دورة  /دقيقة
لمدة  ١٥دقيقة ،وحفظ المصل في أنابيب ابندروف تحت درجة
حرارة ْ ٢٠-م ،بعد ذلك أجري التحليل الكيمياوي لمصل الدم
والذي تضمن تقدير تركيز الكلوكوز والكولسترول والكليسيريدات
الثالثية والبروتين الكلي واأللبومين باستخدام العتيدة المصنعة من
قبل شركة  .Biosystemsتم حساب تركيز الكلوبيولين وفقا
للمعادلة التالية) :تركيز البروتين الكلي – تركيز األلبومين(.

المواد وطرق العمل
أجريت الدراسة في كلية الطب البيطري في حماه /سوريا
) (٢٠١٢ - ٢٠١١على إناث طائر السمان Coturnix ) Quail
ً
يوما ،حيث روعيت
 (coturnixمن عمر ٢١يوما ً ولغاية ٥٦
متطلبات التربية من ناحية اإلضاءة والتھوية ودرجات الحرارة
وبحسب عمر الطائر .وكان عددھا  ١٢٠فرخا ً حيث وزعت
عشوائيا في أقفاص أرضية إلى أربع مجاميع ) ٣٠فرخا ً /
مجموعه وبواقع مكررين( ،غذيت على عليقة تم تكوينھا وفقا
لمقررات مجلس األبحاث )) (١١العليقة البادئة% ٢٤,٦ :
بروتين خام و ٢٨٣٨كيلو سعره  /كغم طاقة ممثلة ،والعليقة
الناھية % ٢٢,٠٠ :بروتين خام و  ١٩٤٢كيلو سعره  /كغم طاقة

التحليل اإلحصائي
اتبع التصميم العشوائي الكامل  C.R.Dوحللت البيانات
إحصائيا بطريقة التحليل باتجاه واحد One Way Analysis of
 Varianceوالختبار معنويـة الفروق بيـن المتوسطات فقـد
استعمـل اختبار دنكـن متعـدد الحدود ) Duncan's multiple range
 ،(١٧) (Testواستخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز ).(١٨) (SAS
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نسبة الخاليا المتغايرة ونسبة الخاليا المتغايرة  /الخاليا اللمفاوية
)مؤشر الكرب( مقارنة مع ) T1و ،(T3وانخفضت نسبة الخاليا
اللمفاوية مقارنة مع باقي المعامالت عند مستوى احتمال )أ ≥
 ،(٠,٠٥كما يتضح من الجدول ) (٢تأثير فيتامين  Cالمعاكس
لتأثيرات  H2O2في خاليا الدم البيض حيث ارتفعت معنويا ً نسبة
الخاليا اللمفاوية وانخفضت معنويا ً نسبة الخاليا وحيدات النواة
مقارنة مع )T1و (T2وكذلك انخفضت معنويا ً نسبة الخاليا
المتغايرة مقارنة مع باقي المعامالت عند مستوى احتمال )أ
≥ .(٠,٠٥وانعكس ذلك على مؤشر الكرب )نسبة الخاليا
المتغايرة  /الخاليا اللمفاوية( فتحسنت النسبة معنويا ً )انخفضت(
في مجموعتي فيتامين  T3) Cو (T4مقارنة مع ).(T2

النتائج
تأثير المعامالت في صورة الدم إلناث طائر السمان
يتضح من الجدول ) (١أن اإلجھاد التاكسدي المحدث بـH2O2
) (T2أدى إلى تغيرات حسابية في الصفات الدموية ،في حين أن
المعاملة بفيتامين  Cلوحده ) (T3أو مع  (T4) H2O2أعادت قيم ھذه
الصفات إلى مستويات السيطرة مع مالحظة أن ھذه التغيرات لم
تصل مستوى المعنوية.
تأثير المعامالت في النسب المئوية التفريقية لخاليا الدم البيض
إلناث طيور السمان
يتضح من الجدول ) (٢أن اإلجھاد التاكسدي المحدث بـ H2O2
كان له تأثير سيئ على الخاليا الدموية البيضاء فارتفعت معنويا ً
جدول ) :(١تأثير المعامالت في صورة ا لدم إلناث طائر السمان.

HB
g / dl

× 106

معدل ھيموكلوبين
الكرية MCH

معدل تركيز
ھيموكلوبين الكرية

m3

Pg

% MCHC

السيطرة
)(T1

36.67± 0.42
A

8.52±0.20
A

2.07±0.15
A

181.94±12.81
A

42.20±2.98
A

23.23±0.52
A

H2O2
)(T2
Vit. C
)(T3
H2O2 + Vit C
)(T4

35.33±0.61
A

8.10±0.28
A

1.96±0.11
A

183.27±9.81
A

42.02±2.62
A

22.94±0.78
A

37.17±0.48
A

8.69±0.34
A

2.13±0.07
A

175.54±5.54
A

41.06±2.19
A

23.38±0.90
A

36.00±1.15
A

8.17±0.49
A

1.96±0.09
A

185.23±7.12
A

41.85±2.07
A

22.80±1.53
A

المجاميع

حجم خاليا الدم
المرصوصة

الصفات
معدل حجم
خاليا الدم الحمر
RBC
الكرية MCV

PCV %

ھيموكلوبين الدم

القيم أعاله تمثل المتوسطات  ±الخطأ القياسي .عدد المشاھدات =  30أنثى.
القيم التي تحمل حروفا ً أجنبية مختلفة عموديا ً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال )أ≥ .(٠,٠٥
جدول ) :(٢تأثير المعامالت في النسب المئوية لخاليا الدم البيض إلناث طائر السمان.
المجاميع
السيطرة
)(T1
H2O2
)(T2
Vit. C
)(T3
H2O2 + Vit C
)(T4

الصفات
الخاليا وحيدات الخاليا الحمضه
%
النواة %
1.00 ± 0.37
2.50± 0.56

الخاليا القعدة
%
0.67± 0.33

نسبة المتغايرة /
اللمفاوية
0.41± 0.05

الخاليا اللمفاوية
%
68.33± 2.25

الخاليا المتغايرة
%
27.50± 2.26

A

A

B

B

B

A

0.67 ± 0.33
A

0.82± 0.08
A

53.33± 2.36
C

42.67 ±2.29
A

2.33 ± 0.42
A

1.00±0.37
A

0.28±0.03
B

76.50± 1.57
A

21.00 ±1.65
C

0.83 ±0.40
B

1.33 ±0.21
A

0.33±0.33
A

0.36 ±0.04
B

71.50 ± 1.82
AB

25.33± 2.01
AB

1.50 ± 0.34
AB

1.17 ±0.31
A

0.50±0.34
A

القيم أعاله تمثل المتوسطات  ±الخطأ القياسي .عدد المشاھدات =  30أنثى.
القيم التي تحمل حروفا ً أجنبية مختلفة عموديا ً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال )أ≥ .(٠,٠٥
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مقارنتھا مع مجموعة الطيور المجھدة ) (T2عند مستوى احتمال
)أ ≥ .(٠,٠٥وتحسنا ً في نسبة الكلوبيولين  /األلبومين لـ )(T3
مقارنة مع باقي المعامالت ولكنھا لم تكن معنوية .وھذا يتفق مع
) (٦بأن إضافة فيتامين  Cإلى الماء بتركيز  200ملغم  /لتر ماء
أدت إلى ارتفاع معنوي في تركيز البروتين الكلي لمصل دم ذكور
السمان ،وارتفاعا ً معنويا ً في تركيز كلوبيولين مصل دم إناث
السمان مقارنة مع مجموعة السيطرة.
أما إعطاء فيتامين  Cمع الـ  (T4)H2O2فقد أدى إلى تحسين
المؤشرات الكيموحيوية في الجدول ) (4حيث انخفضت مستويات
كل من الكلوكوز والكولسترول والكليسيريدات الثالثية وارتفعت
مستويات كل من البروتين الكلي واأللبومين والكلوبيولين مقارنة
مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين ) (T2ولكنھا لم تصل إلى
مستوى المعنوية عند مستوى احتمال )أ≥  ،(٠,٠٥وأصبحت
المؤشرات الكيموحيوية أعاله مقاربة لمستوياتھا في مجموعة
السيطرة ) (T1أو أفضل منھا.

تأثير المعامالت في بعض المؤشرات الكيموحيوية لمصل دم
إناث طائر السمان
يتضح من الجدول ) (٣أن المعاملة بـ H2O2أدت إلى ارتفاع
معنوي في تركيز الكلوكوز عند مقارنته مع ) (T3والكولسترول
والكليسيريدات الثالثية عند مقارنتھما مع ) T1و (T3وانخفاضا ً
معنويا ً في مستوى البروتين الكلي والكلوبيولين في مصل دم
اإلناث عند مقارنتھا مع مجموعة الفيتامين ) (T3عند مستوى
احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥بينما لم يكن ھنالك فرق معنوي في تركيز
األلبومين بين المعامالت رغم انخفاضه عند ).(T2
ويتضح من الجدول ) (٣أن إضافة فيتامين  (T3)Cأدت إلى
انخفاض معنوي في تركيز الكلوكوز مقارنة مع ) T1و(T2
وانخفاض معنوي في تركيز الكولسترول والكليسيريدات الثالثية
مقارنة مع ) ،(T2عند مستوى احتمال )أ≥ .(٠,٠٥
ويالحظ أيضا ً من الجدول ) (٣ارتفاع معنوي في مستوى
البروتين الكلي والكلوبيولين في مصل دم اإلناث ) (T3عند

جدول ) :(٣تأثير المعامالت في المؤشرات الكيموحيوية لمصل دم إناث طائر السمان.
المجاميع

الكلوكوز
mg/dl

السيطرة
)(T1
H2O2
)(T2
Vit. C
)(T3
H2O2 + Vit C
)(T4

الكليسيريدات
الكولسترول
mg/dl
الثالثية mg/dl
902.60±40.22 171.35±5.87

الصفات
البروتين
الكلي g / l
43.95±1.17

الكلوبيولين/
األلبومين
1.35±0.08

األلبومين

الكلوبيولين

g/l

g/l

18.71±0.35
A

25.25±1.26
AB

A

23.11±0.73
B

1.32± 0.08
A
1.43 ± 0.06
A
1.33 ±0.08
A

311.33+8.04
AB

B

B

AB

336.78+8.32
A

202.68±6.52
A

1088.2±69.30
A

40.88±0.94
B

17.77±0.88
A

276.57±9.42
C

151.57±9.41
B

868.62±40.58
B

44.82±1.05
A

18.47±0.35
A

26.35±0.95
A

289.68±10.15
BC

192.80±4.80
A

982.03±31.95
AB

43.73±0.83
AB

18.80±0.47
A

24.93±1.03
AB

القيم أعاله تمثل المتوسطات  ±الخطأ القياسي .عدد المشاھدات =  30أنثى.
القيم التي تحمل حروفا ً أجنبية مختلفة عموديا ً ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال )أ≥ .(٠,٠٥
المناقشة
اللمفاوية بعد أربعة أسابيع من المعاملة بفيتامين  Cبتركيز ٤٥٠
ملغم/كغم علف لذكور أمھات فروج اللحم .والسبب في ذلك يتفق
مع ما أشار إليه الباحث ) (٢٤من أن حاالت اإلجھاد التي
تتعرض لھا الطيور تؤدي إلى زيادة إفراز الھرمون المحرض
لقشرة الكظر من الغدة النخامية والذي يحفز إفراز ھرمون
الكورتيكوستيرون من قشرة الكظر ،الذي يؤدي إلى زيادة العدد
الكلي لخاليا الدم البيض ونسبة الخاليا المتغايرة ،وانخفاض نسبة
الخاليا اللمفاوية ،وھذا أيضا ً يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخاليا
المتغايرة  /الخاليا اللمفاوية .وذكر ) (٢٥أن مؤشر نسبة الخاليا
المتغايرة  /الخاليا اللمفاوية ھو أفضل مقياس للكشف عن مستوى
اإلجھاد الذي تتعرض له الطيور ،كما أن الخاليا اللمفاوية

إن تأثيرات فيتامين  Cالمعززة لصورة الدم تعود إلى انه يزيد
من الوجود الحيوي في الغذاء ) (١٩ويزيد امتصاصه من القناة
الھضمية ) (٢٠وكذلك فان فيتامين  Cيحفز إفراز العامل المحفز
لتكوين خاليا الدم الحمر  Erythropoietinمن الكلية والذي يحفز
تكوين خاليا الدم الحمر في نخاع العظم ) (٢١واتفقت ھذه النتائج
مع تأثيرات فيتامين  Cالتي أشارت إليھا ) (٦في ذكور السمان
و) (٢٢في فروج اللحم.
يتفق تأثير المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين مع الباحث )(٢٣
في االنخفاض المعنوي في النسبة المئوية للخاليا اللمفاوية
واالرتفاع المعنوي في النسبة المئوية للخاليا المتغايرة  /الخاليا
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والمتغايرة ھي أكثر أنواع الخاليا البيض تأثراً بالظروف غير
الطبيعية التي تتعرض لھا الطيور ،إذ تتغير نسبھا نتيجة لعوامل
اإلجھاد )المجھدات( ) ٢١و.(٢٦
وأشار الباحث ) (٦إلى أن إضافة فيتامين  Cبتركيز ٢٠٠
ملغم  /لتر ماء أدى إلى ارتفاع معنوي في نسبة الخاليا اللمفاوية
وانخفاض معنوي في نسب الخاليا المتغايرة وفي النسبة المئوية
للخاليا وحيدات النواة لإلناث والذكور وكذلك إلى تحسن معنوي
في نسبة الخاليا المتغايرة  /الخاليا اللمفاوية إلناث وذكور السمان
مقارنة مع مجموعة السيطرة .يعتقد بأن ذلك تم من خالل تحسين
فيتامين  Cلحالة مضادات األكسدة الخلوية التي تساعد على تقوية
أغشية الخاليا من خالل تكوين مركبات معقدة مع الحوامض
الدھنية ألغشية الخاليا ،ونتيجة لذلك فقد حافظت ھذه المعايير
الدموية على مستويات مقاربة لمستويات مجموعة السيطرة أو
أفضل ) (٢٧وھذا ما لوحظ في المجموعة ) (T4عند إضافة
فيتامين Cإلى بيروكسيد الھيدروجين حيث حسن من مستويات
نسب الخاليا البيض وكانت أفضل من مستوياتھا في مجموعة
السيطرة ،فانخفض مؤشر الكرب وارتفعت نسبة الخاليا اللمفاوية
وانخفضت نسبة الخاليا المتغايرة ووحيدات النواة والقعدات وإن
لم تصل النسب إلى مستوى المعنوية في أغلبھا عند مستوى
احتمال )أ ≥ (٠,٠٥مقارنة مع ) T1و.(T2
وتتفق نتائج التأثيرات السلبية لـ  H2O2مع ) (٢٣الذي يعزي
السبب إلى أن اإلجھاد التأكسدي يعمل على زيادة إفراز ھرمون
الكورتيكوستيرون من قشرة غدة الكظر وبذلك يزداد استعمال
األحماض األمينية بعملية  Gluconeogenesisلبناء الكلوكوز وقد
يكون ھذا سببا ً لخفض مستوى البروتينات في مصل الدم )٢٨
و ،(٢٩واتفق أيضا ً مع ما أشار إليه ) (٣٠من أن اإلجھاد يعمل
على خفض تركيز البروتين الكلي وجاءت النتائج متفقة مع ما
أشار إليه الباحث ) (٦من أن إضافة فيتامين  Cبتركيز ٢٠٠
ملغم /لتر ماء أدى إلى انخفاض معنوي في تركيز الكلوكوز في
مصل دم إناث وذكور السمان مقارنة مع السيطرة .ولم تتفق مع
ما أشار إليه الباحث ) (٣١من أن إضافة فيتامين  Cإلى عالئق
السمان الياباني لم تؤثر في تركيز الكلوكوز مقارنة مع مجموعة
السيطرة .وھذا ربما يعود إلى أن فيتامين  Cيثبط من إفراز
ھرمون الكورتيكوستيرون  Corticosteroneالذي يعمل على بناء
الكلوكوز من المصادر غير الكاربوھيدراتية ،Gluconeogenesis
وتبعا ً لذلك فإن تثبيط إفراز ھذا الھرمون سيؤدي إلى خفض
مستوى السكر في الدم وھذا ما أكده ) ٩و.(٢٣
أما قدرة فيتامين  Cعلى تخفيض مستوى الكولسترول
والكليسيريدات الثالثية فھو يتفق مع ) (٦الذي أشار إلى إن
إضافة فيتامين  Cإلى الماء أدت إلى انخفاض معنوي في تركيز
الكليسيريدات الثالثية في دم إناث وذكور طائر السمان مقارنة مع
مجموعة السيطرة .وكذلك اتفقت مع ) (٣٢بأن معاملة طيور
السمان الياباني بفيتامين  Cبتركيز ٢٥٠ملغم/كغم علف أدت إلى
انخفاض معنوي في تركيز الكولسترول مقارنة مع الطيور
المعرضة لإلجھاد الحراري .وأيضا اتفقت مع ما سجله ) (١٠في

دراسته على أمھات فروج اللحم من أن إضافة فيتامين  Cأدت إلى
انخفاض معنوي في مستوى الكليسيريدات الثالثية والكولسترول
في بالزما الدم من خالل تثبيطه إلفراز ھرمون اإلجھاد
)الكورتيكوستيرون( من قشرة الغدة الكظرية مما ينعكس على
زيادة نشاط الغدة الدرقية وبالتالي تحسين آيض الدھون بشكل
يؤدي إلى خفض مستوى الكولسترول والكليسيريدات الثالثية.
فكلما زاد نشاطھا قل مستوى الدھون والعكس صحيح ،ھذا وإن
االرتفاع الحاصل في بروتين مصل الدم ربما يعود لتأثير فيتامين
 Cكونه مركبا ً مضاداً لألكسدة ومثبطا ً إلفراز ھرمون
الكورتيكوستيرون والغيا ً لتأثيره الرافع لمستوى الكلوكوز وبذلك
تتم المحافظة على األحماض األمينية ورفع مستوى البروتينات
) ٢٨و.(٣٣
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