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  الخالصة

  
 تم تحديد الجرعة . فروج اللحمفي )سيلينيت الصوديوم(يوم  للجرع دون السامة للسيلينة المرضياتتضمنت الدراسة معرفة التأثير

غم  مل)٠,٠٤ و ٠,٠٢( تم أخذ مقداركغم من وزن الجسم، وفي التجربة الثانية /  ملغم٠,٧٢المميتة الوسطية لسيلنيت الصوديوم اذ كانت 
 فرخ ١٥٠إستخدام  .رفة التاثير دون السميمن الجرعة المميتة الوسطية على التوالي لمع%) ٦و % ٣( والتي تمثل غم من وزن الجسمك/

عن ً فرخا وجرعت األفراخ بمادة سيلينيت الصوديوم ٥٠ًعرق روز بعمر يوما واحد قسمت عشوائيآ إلى أربع مجاميع ضمت كل مجموعة 
/  ملغم ٠,٠٢رعة اعتبرت المجموعة االولى غير المعاملة بسلينيت الصوديوم مجموعة سيطرة، والمجموعة التي عوملت بج .طريق الفم

 ٤٤ة داستمرت التجربة م. كغم من وزن الجسم/  ملغم٠,٠٤كغم من وزن الجسم مجموعة ثانية في حين عوملت المجموعة الثالثة بجرعة 
لدراسة ) الكبد والكلية والدماغ والقلب(وتم اخذ االعضاء ) ٤٤ و ٣٤ و ٢٤ و ١٤(في االيام  ًيوما تم قتل االفراخ من كل من مجموعة

ب الكبد مع وجود والنزف اظھرت النتائج الدراسة وجود تغيرات مرضية عيانية تمثلت بشحو .تغيرات المرضية العيانية والنسجيةال
 أيام من المعاملة في المجموعة الثالثة وأقل شدة ٧والنزف مع إحتقان األوعية الدموية للدماغ والقلب بعد ، فضآل عن شحوب الكليةالحبري 

 و إحتقان ،مثلت التغيرات المرضية النسجية بوجود التنكس الفجوي وحدوث النخر للخاليا الكبدية مع وجود نزف ت.انيةالثالمجموعة في 
لنزف في ًفضال عن وجود ااألوردة المركزية، وفي الكلية لوحظ وجود التنكس والنخر التجلطي للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية 

للخاليا العصبية واالحتقان في األوعية  أما اآلفات النسجية للدماغ فتمثلت بالتنكس الفجوي وحدوث النخر اإلماعي، النسيج الخاللي للكلية
فضآل عن تثخن وإحتقان جدار األوعية الدموية ,  أما عضلة القلب فقد لوحظ وجود الخزب بين األلياف العضلية للقلب.الدموية والنزف

   .لثةوكانت أكثر شدة في المجموعة الثا
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Abstract 

 
This study was conducted to determine the pathological sublethal toxic effects of selenium (sodium selenate) on broiler 

chickens. The 24h median lethal dose (LD50) of selenium was  0.72 mg/kg. Two sublethal doses were taken (0.02, 0.04 
mg/kg) which constituted (3% and 6%) of the LD50. One hundred fifty one day old Rose broiler chicken were randomly 
divided into 3 equal groups, the first group was considered as control group (without treatment). The 2nd and 3rd groups were 
treated with natural requirement of selenium (0.3) mg /kg of diet. The 2nd and 3rd groups were treated with 0.02, 0.04 mg 
selenium/ kg (3% and 6%) respectively, orally. Eight chickens from each group were killed at 14, 24, 34 and 44 days of 
treatment and pathological lesions were recorded. The most important gross pathological changes in liver and kidney were 
paleness and petechial hemorrhage, congestion of the brain and heart blood vessels have been observed after 7 days of 
treatment in the 3rd group was more severe than that in 2nd group. The histopathological changes in liver were vacular 
degeneration of hepatic cells, hemorrhage and central veins congestion. Degeneration; coagulative necrosis of the tubular 
epithelial cells and interstitial hemorrhage in the kidney. The histopathological lesions were acute cellular degeneration; 
vacculation, hemorrhage and congestion of the brain blood vessels. In the heart there was hemorrhage with congestion and 
thickening of the walls of blood vessels. All changes were more severe in the 3rd group when compared with 2nd group.  
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٤٣٠ 
 

  المقدمة
 

جسم يعتبر السيلينيوم من أھم المعادن النادرة التي ال يستطيع ال
 وھو ضروري في النظام الغذائي لإلنسان والحيوان) ١(تصنيعھا 

 وتكون حاجة الجسم إليه بكميات ضئيلة ألداء وظائفه )٦- ٢(
الحيوية وعلى الرغم من أن حاجة الجسم له تكون بكميات ضئيلة 

إال أن زيادته عن الحد الطبيعي يؤدي إلى  ألداء وظائفه الحيوية
وقد وجد أن إعطاءه  )٨,٧ (ظھور أعراض وحاالت التسمم

ضمن اإلحتياج الطبيعي وبشكل مستمر يؤدي إلى حدوث حاالت 
  . )٩ (ًالتسمم أيضا

ال توجد بيانات دقيقة توضح آلية حدوث التسمم ولكن تشير 
األبحاث إلى أن السبب ربما يعود إلى تفاعل الشكل غير العضوي 

د جذر السوبر ينتج عنه توليوالذي للسيلينيوم مع مركبات الثايول 
 ،)١٣- ١٠ ( والذي بدوره يسبب أذى الخلية-O2)(أوكسايد 

 S-adenosylmethionineـوتكوين ال وبالتالي إستنزاف الكلوتاثايون
قد  أو، )١٤(للكلوتاثايون  مما يقلل مستوى الفاعلية األنزيمية

يرجع السبب إلى أن السيلينيوم يحل محل الكبريت في األحماض 
   ).١٥ ( للبروتيناألمينية المكونة

 ملغم 0.3  من السيلينيوميقدر اإلحتياج الطبيعي في الدجاج
 تتمثل آفات التسمم بالسيلينيوم في الدجاج و .)٧(كغم من العلف /

 Vacuolar degeneration بحدوث تنكس فجوي في الخاليا الكبدية
of hepatocytes النواة وتغلظ أنوية الخاليا البلعمية أحادية 
ًفضال عن وجود النزف أما في الكلية ، متنيور وحدوث ضم

 وحدوث Diffuse tubulonephrosis فيحدث كالء نبيبي منتشر
ً فضال ،)١٦)Myocardial degeneration عضلة القلب التنكس في

إستنزاف وتحلل للخاليا اللمفية الموجودة في جراب فابريشيا  عن
)١٧.(  

ئي لإلنسان والحيوان ونظرا ألھمية السيلينيوم في النظام الغذا
ولقلة الدراسات على التسمم بالسيلينيوم في الدجاج أجريت ھذه 

على الدراسة لمعرفة التأثيرات المرضية للجرع دون السامة 
  ).الكبد و الكلية و الدماغ و القلب(ألعضاء ا

  
  المواد وطرائق العمل

  
  التجربة االولى

صوديوم تم تحديد الجرعة الوسطية المميتة من سلينيت ال
Median Lethal Dose (LD50) ساعة بطريقة ) ٢٤( خالل
  ).١٨(الصعود والنزول وبحسب طريقة 

  
  

  التجربة الثانية
ً فرخا بعمر يوم واحد قسمت األفراخ بصورة ١٥٠تم استخدام 

) ٥٠( ع حيث ضمت كل مجموعةمجامي عشوائية على ثالثة
، )بدون معاملة(ولى مجموعة سيطرة لمجموعة األا؛ ًفرخا

 0.02(مادة سيلينيت الصوديوم بجرعة جرعت بالمجموعة الثانية 

من الجرعة المميتة % ٣ والتي تمثل وزن الجسم) كغم/ملغم
المجموعة ،  الحصول عليھا من التجربة االولىالوسطية التي تم

 0.04(  بمادة سيلينيت الصوديوم وبجرعةجرعتالثالثة 
 الجرعة المميتة من%) ٦( والتي تمثل وزن الجسم) كغم/ملغم

  .الوسطية المميتة
تم تجريع االفراخ في المجموعتين الثانية والثالثة بمادة 

تم تلقيح و سلينيت الصوديوم عن طريق التجريع في الفم، كما
 Lasota بلقاح مرض النيوكاسل عترة الثالثةاألفراخ في المجاميع 

ن أفراخ م) ٨(أيام ثم تم قتل ) ١٠(عن طريق ماء الشرب بعمر 
  ).٤٤ و٣٤ و٢٤ و١٤(كل مجموعة في األيام 

  
  الفحص العياني

بعد إجراء الصفة التشريحية لألفراخ المقتولة تم مالحظة 
في الكبد والكلية والدماغ والقلب وتم  التغيرات المرضية العيانية

 . ھذه األعضاءفيتسجيل التغيرات المرضية العيانية 
  

  الفحص النسجي
كبد والكلية والقلب والدماغ والقلب تم أخذ نماذج من كل من ال

أفراخ من كل مجموعة ووضعت أجزاء من ) ٨(بعد قتل 
ُاألعضاء المدروسة لكل فرخ في عبوه بالستيكية حاوية على  ُ

وتم حفظھا على األقل  % ١٠محلول الفورمالين الدارئ المتعادل 
 ٥  ساعة بعد ذلك تم تحضير شرائح نسجية بسمك٧٢لمدة 

ام جھاز المشراح ثم تم صبغ الشرائح بصبغة مايكرون باستخد
  .)١٩ ( األيوسين- الھيماتوكسلين

  
  النتائج

  
  التغيرات المرضية العيانية

تمثلت التغيرات المرضية العيانية في أكباد أفراخ المجاميع 
المعاملة بشحوب لون الكبد مع وجود البقع النزفية في المجموعة 

تغيرات أكثر شدة عند عمر ً يوما وكانت ھذه ال١٤الثالثة وبعمر 
أما في المجموعة الثانية فقد لوحظت ) ١الشكل رقم (ً يوما ٢٤

ً يوما على التوالي أما ٢٤ و١٤التغيرات المرضية ذاتھا عند عمر
وجود مناطق شاحبة على سطح الكبد مع  ً يوما لوحظ٣٤بعمر 

   ً. يوما٤٤ بعمر تھا زيادو) ٢الشكل رقم (وجود النزف الحبري 
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٤٣١ 
 

  
  
 جرعةمعامل ب ًا يوم٢٤ كبد فروج لحم بعمر :)١(شكل رقم ال
السھم  ( لون الكبد شحوبيبينوزن الجسم  كغم /ملغم  )0.04(

  .)السھم األسود( نزفية عليهالبقع المع وجود ) األحمر
  

  
  
جرعة معامل ب ًا يوم٣٤ كبد فروج لحم بعمر :)٢(شكل رقم ال
السھم (ن الكبد  شحوب لويبينوزن الجسم  كغم /ملغم ) 0.02(

  .)السھم األسود(النزف مع وجود ) األحمر
  

 أما في الكلية فتمثلت التغيرات العيانية التي تمت مالحظتھا
ً يوما تتلخص بشحوب الكلية ١٤في المجموعة الثالثة وبعمر 

ًفضال عن وجود النزف بين الفصيصات الكلوية وإزدادت ھذه 
الفصوص الكلوية و ً يوما إذ لوحظ تضخم ٢٤عند عمر التغيرات

بينما لوحظ شحوب الكلية ) ٣الشكل رقم (إمتالئھا بأمالح اليوريا 
ً يوما ٣٤ و٢٤ً يوما في المجموعة الثانية وفي عمر ١٤عند عمر 

وجود النزف  سطح الكلية مع لوحظ وجود مناطق شاحبة على
ًفضال عن تضخم النبيبات الكلوية وإمتالئھا بأمالح اليوريا وكانت 

ً يوما ٤٤أما عند عمر  ،)٤الشكل رقم (ً يوما ٣٤ة بعمر شدأكثر 
وجود  ًلوحظ تضخم حجم الكلية مع شحوب لونھا فضال عن

النزف الشديد مع تضخم النبيبات الكلوية وإمتالئھا بأمالح اليوريا 
  ).٥الشكل رقم (
  

  
  
جرعة مل بمعا ًا يوم٢٤ كلية فروج لحم بعمر :)٣(شكل رقم ال
 شحوب لونھا و تضخم الكلية يبينوزن الجسم  كغم /ملغم  )0.04(
السھم (بين النبيبات الكلوية يمع وجود النزف ) السھم األحمر(

  .)األسود
 

  
  
جرعة معامل ب ًا يوم٣٤ كلية فروج لحم بعمر :)٤(شكل رقم ال

السھم ( وجود مناطق شاحبة يبينوزن الجسم  كغم/  ملغم (0.02)
  .)السھم األسود(مع وجود النزف ) األحمر

  
بوجود اإلحتقان  الدماغ فيما تمثلت التغيرات العيانية في

 ١٤الشديد لألوعية الدموية في أفراخ المجموعة الثالثة وبعمر
ً يوما ولوحظ في ٢٤ًيوما مع مالحظة زيادة شدة اإلحتقان بعمر 

 ١٤ المجموعة الثانية وجود إحتقان طفيف لألوعية الدموية بعمر
ً يوما ٤٤ و٣٤ً يوما مقارنة مع اإلحتقان الذي لوحظ بعمر ٢٤و

  ).٦الشكل رقم (على التوالي 



  )٤٣٧-٤٢٩ (٢٠١٢، ٤ افي، عدد إض٢٦للعلوم البيطرية، المجلد المجلة العراقية 
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٤٣٢ 
 

في   وفي القلب لوحظ وجود اإلحتقان الشديد لألوعية التاجية
 أما ً،يوما ١٤أفراخ المجموعة الثالثة إذ لوحظ اإلحتقان منذ عمر

ى ًوما عل ٢٤ و١٤في المجموعة الثانية كان اإلحتقان بعمر
التوالي أقل شدة مقارنة مع المجموعة الثالثة إال أنه إزداد شدة 

  ).٧ الشكل رقم(ً يوما ٣٤بعمر
  

  
  
جرعة معامل ب ًا يوم٤٤ كلية فروج لحم بعمر :)٥(شكل رقم ال
 تضخم الكلية و شحوب لونھا يبينوزن الجسم  كغم/ ملغم  )0.02(
السھم (ة مع وجود النزف بين النبيبات الكلوي) السھم األحمر(

  .)األسود
  

  
  
جرعة معامل ب ًا يوم٣٤ دماغ فروج لحم بعمر :)٦(شكل رقم ال
جود اإلحتقان الشديد  ويبين وزن الجسم  كغم /ملغم  )0.02(

  .)السھم األسود(لألوعية الدموية 
  

  
  
جرعة معامل ب ًا يوم٣٤ قلب فروج لحم بعمر:)٧(شكل رقم ال

ألوعية الدموية اإحتقان ود يبين وجوزن الجسم  كغم /ملغم  )(0.02
 .)السھم األسود(
  

  التغيرات المرضية النسجية
أظھر الفحص النسجي للمقاطع المختلفة وجود تغيرات  

نسجية في الكبد تمثلت بوجود إحتقان الوريد المركزي مع وجود 
التنكس الفجوي للخاليا الكبدية ألفراخ المجموعة الثالثة وبعمر 

وجود  ً يوما لوحظ٢٤أما عند عمر ) ٨الشكل رقم (ً يوما ١٤
مع توسع الجيبانيات و إحتقان الوريد  الكبدي النزف في النسيج
 ًالتنكس الفجوي للخاليا الكبدية فضال عن المركزي ووجود

مالحظة حدوث النخر التجلطي للخاليا الكبدية المحيطة بالوريد 
 ظھور  أما في المجموعة الثانية لوحظ،)٩الشكل رقم (المركزي 

ً يوما وكانت مشابھة لما ذكر في المجموعة ٢٤اآلفات بعمر 
ً يوما وجود النزف ٣٤فيما لوحظ بعمر ، ً يوما١٤الثالثة وبعمر 

 إحتقان النسيج الكبدي و إحتقان شديد لألوردة المركزية مع في
النخر التجلطي  ًالبابية فضال عن وجود الباحة األوعية الدموية في

 centro-lobularحيطة بالوريد المركزيفي الخاليا الكبدية الم
necrosis ) مع وضوح تكون الخثرة الدموية ) ١٠الشكل رقم

thrombus ) يوما فقد لوحظ ٤٤ أما عند عمر )١١الشكل رقم ً
فيما ظھرت خاليا كبدية  ًأيضا وجود نخر شديد في الخاليا الكبدية

ًأخرى تعاني من التنكس الفجوي فضال عن إحتقان األوردة 
   ).١٢الشكل رقم (في النسيج الكبدي  مركزية ومالحظة النزفال

التغيرات النسجية في الكلية ألفراخ المجموعة الثالثة  تمثلتو 
األوعية الدموية ووجود النزف في  وجود إحتقان ً يوما١٤وبعمر 
مالحظة وجود تورم الخاليا الظھارية المبطنة  مع لكلويالنسيج 
أما ) ١٣الشكل رقم (لى تضيق تجاويفھا الكلوية مما أدى إ للنبيبات
للخاليا الظھارية  ً يوما فقد لوحظ وجود نخر و إنسالخ٢٤بعمر 

المبطنة للنبيبات الكلوية مع إنسداد تجويف النبيبات كذلك لوحظ 
حيز بومان للكبيبات الكلوية نتيجة حدوث إنكماش اللمة  إتساع
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٤٣٣ 
 

تقان األوعية إح ً فضال عن، الظھاريةخالياالمع نخر  الكبيبية
  ). ١٤الشكل رقم (الدموية مع وجود النزف في النسيج الكلوي 

  

  
  

 يومآ ١٤ بعمر لحم فروج كبد في نسجي مقطع :)٨ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم (0.04) بجرعة معامل
مع وضوح النخر ) األسود السھم (المركزي الوريد وإحتقان

وي للخاليا الكبدية حول الوريد المركزي التجلطي و التنكس الفج
  ).560 X(H & E)األخضر السھم(
  

  
  

 يومآ ٢٤ بعمر لحم فروج كبد في نسجي مقطع :)٩ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم) 0.04 (بجرعة معامل

) األخضر السھم( المركزي الوريد إحتقان مع) األسود السھم(
 (لخالياالكبدية حول الوريد المركزيووضوح النخر التجلطي ل

  ).560 X (H & E) األزرق السھم
  

  
  

 يومآ ٣٤ بعمر لحم فروج كبد في نسجي مقطع :)١٠ (رقم الشكل
إحتقان الوريد  يبين الجسم وزن كغم / ملغم) 0.02 (بجرعة معامل

 الكبدية للخاليا النخر التجلطي وجود مع )األسود السھم (المركزي
  ).165 X( H & E )األخضر السھم(
  

  
  

 يومآ ٣٤ بعمر لحم فروج كبد في نسجي مقطع): ١١ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.02 (بجرعة معامل
) األسود السھم( الكبدي النسيج في الدموية األوعية وإحتقان
 التنكس وجود مع) األخضر السھم (الدموية الخثرة وتكون
  ).265 X (H & E) رقاألز السھم( الفجوي

  
فقد أظھرت  ً يوما١٤أما في المجموعة الثانية عند عمر 

) ١٥الشكل رقم (بالنسيج الكلوي  المقاطع النسجية وجود النزف
 ووجود إحتقان األوعية الدموية مع تورم الخاليا الظھارية
ًللنبيبات الكلوية فضال عن وجود النزف الشديد بين النبيبات 

 ٤٤ و ٣٤ أما عند عمر )١٦الشكل رقم (ًوما  ي٢٤الكلوية بعمر 
النسجية أكثر شدة تمثلت  ًيوما على التوالي فقد كانت التغيرات
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٤٣٤ 
 

إنسالخ الخاليا  بوجود النزف في النسيج الخاللي الكلوي مع
ًالكلوية فضال عن حدوث إنكماش في  الظھارية المبطنة للنبيبات

كلوية في بعض اللمة الكبيبية و إتساع حيز بومان للكبيبات ال
في اللمة الكبيبية مع  المقاطع فيما أظھر القسم اآلخر وجود تكاثر

اضافة الى ارتشاح بؤري للخاليا  حدوث نخر للخاليا الظھارية
   .)١٧الشكل رقم (االلتھابية 

  

  
  

 يومأ ٤٤ بعمر لحم فروج كبد في نسجي مقطع): ١٢ (رقم الشكل
اإلحتقان  يبين مالجس وزن كغم / ملغم )0.02( بجرعة معامل
 للخاليا النخر وجود مع) األسود السھم (المركزي للوريد الشديد
  .)560 X (H & E) األخضر السھم (الكبدية

  

  
  

ً يوما14 بعمر لحم فروج كلية في نسجي مقطع :)١٣ (رقم الشكل
 توسف حدوث يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.04 (بجرعة معامل
) السھم األخضر( الكلوية بيباتللن المبطنة الظھارية الخاليا
  ).560 X( H &E) األسود السھم (الكلوية النبيبات تجويف وتضيق

  

  
  

ً يوما ٢٤ بعمر لحم فروج كلية في نسجي مقطع :)١٤ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.04 (بجرعة معامل
كبيبية  وإنكماش اللمة ال)األسود السھم (الكلوية النبيبات بين

السھم (ًفضالعن حدوث نخر لخالياھا و إتساع حيز بومان 
 المبطنة الظھارية الخاليا في النخر حدوث إضافة إلى )األزرق
  .)560 X (H & E )األخضر السھم (الكلوية للنبيبات

  

  
  

ً يوما ١٤بعمر لحم فروج كلية في نسجي مقطع): ١٥ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.02 (بجرعة معامل
 الظھارية الخاليا نخر و) األسود السھم (الكلوية النبيبات بين

 السھم (الكلوي النبيب تجويف تضيق مع الكلوية للنبيبات المبطنة
  ).560 X( H & E) األخضر

  
وجود إحتقان شديد لألوعية الدموية مع  أما الدماغ فقد لوحظ

الشكل رقم (ً يوما ١٤ر وجود التفجي في المجموعة الثالثة بعم
فيما لوحظ حدوث النخر اإلماعي اضافة الى احتقان ، )١٨

ً يوما ٢٤االوعية الدموية والنزف في نسيج الدماغ عند عمر 
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٤٣٥ 
 

ً يوما فقد ٢٤أما في المجموعة الثانية بعمر  ).١٩الشكل رقم (
 .)٢٠الشكل رقم (لوحظت التغيرات النسجية ذاتھا ولكن بأقل شدة 

شديد في نسيج الدماغ  لوحظ وجود نزف ً يوما٤٤  و٣٤و بعمر 
ًفضال عن التغيرات النسجية المذكورة سابقا    .)٢١الشكل رقم(ً

  

  
  

ً يوما ٢٤ بعمر لحم فروج كلية في نسجي مقطع): ١٦ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.02 (بجرعة معامل
 الظھارية الخاليا تورم و) األسود السھم (الكلوية النبيبات بين

 السھم (الكلوي النبيب تجويف تضيق مع الكلوية للنبيبات المبطنة
  ).560 X( H & E) األخضر

  

  
  

ً يوما ٣٤ بعمر لحم فروج كلية في نسجي مقطع :)١٧ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.02 (بجرعة معامل
 الظھارية الخاليا نخر مع) األسود السھم (الكلوية النبيبات بين

  ).X١٦٥( H & E )األخضر السھم( الكلوية للنبيبات المبطنة
  

  
  

 ١٤ بعمر لحم فروج دماغ في نسجي مقطع :)١٨ (رقم الشكل
 وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.04 (بجرعة معامل ًيوما

 السھم( النسيج في النخر حدوث و )األسود السھم (التفجي
  .)560 X( H & E) األخضر

  

  
  

 يومآ 24بعمر لحم فروج دماغ في نسجي مقطع :)١٩ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.04 (بجرعة معامل
 لألوعية إحتقان شديد مع) األزرق السھم (الدماغ نسيج في

نسيج الدماغ  خاليا في النخر وحدوث) األسود السھم (الدموية
  ).560 X( H &E )األخضر السھم(
  

الدموية مع  وجود إحتقان شديد لألوعية القلب لوحظ وفي
وجود الخزب بين األلياف  إضافة إلى تثخن جدار ھذه األوعية

الشكل رقم ( ً يوما٢٤ و١٤العضلية في المجموعة الثالثة وبعمر 
 ,Zenkers) زنكر( فضآل عن مالحظة النخر التجلطي )٢٢

necrosis ذاتھا في المجموعة كما لوحظت التغيرات النسجية 
الشكل رقم ( والثانية ولكن بأقل شدة مقارنة مع المجموعة الثالثة

٢٣(.  
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٤٣٦ 
 

  
  

 24 بعمر لحم فروج دماغ في نسجي مقطع :)٢٠ (رقم الشكل
 وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم) ٠,٠٢ (بجرعة معامل يومآ

 نسيج في النخر و التفجي مع حدوث) األسود السھم (النزف
  ).H & E(560 X) األزرق سھمال (الدماغ

  

  
  

 ٣٤ بعمر لحم فروج دماغ في نسجي مقطع :)٢١ (رقم الشكل
 وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.02 (بجرعة معامل يومآ

 السھم( النسيج خاليا في التنكس و) األزرق السھم (التفجي
  ).560 X (H & E )األخضر

  
  المناقشة 

  
  جيةغيرات المرضية العيانية والنسالت

ًبينت الدراسة بأن أكثر األعضاء المدروسة وأشدھا تأثرا ھو  
لوحظ شحوب الكبد مع وجود المناطق النزفية  الكبد ثم الكلية إذ

إلى حدوث التنكس  ودلت المقاطع النسجية إن سبب الشحوب يعود
من أن إعطاء ) ١٦(و التنخر في النسيج الكبدي وھذا ما ذكره 

  Vacularس فجوي في الخاليا الكبدية السيلينيوم يسبب حدوث تنك

  
  

 يومآ ١٤ بعمر لحم فروج قلب في نسجي مقطع :)٢٢ (رقم الشكل
 النزف وجود يبين الجسم وزن كغم / ملغم )0.04 (بجرعة معامل

 السھم (العضلية األلياف بين الخزب وجود مع) األسود السھم(
  ).265 X( H & E )األخضر

  

  
  

 يومآ ٤٤ بعمر لحم فروج قلب في نسجي مقطع :)٢٣ (رقم الشكل
 الوعاء إحتقان يبين الجسم وزن كغم / ملغم  (0.02) بجرعة معامل
  ).560 X (H & E )السھم األسود (جداره تثخن و الدموي

  
degeneration of hepatocytesأن إعطاءه  ً فضال عن

إذ  ،)١٢ (بإستمرار ولفترة طويلة يؤدي إلى إنتاج الجذور الحرة
حداث األذى النسجي لجذر البيروكسي نيتريت تتمثل في آلية إ إن

 قدرته على تثبيط مضخة األيونات وتشمل مضخة الكالسيوم
 أو إلى حدوث الخلل في عملية نقل األيونات في مضخة )١٨(

 والذي Na+/K ATpase activity بوتاسيوم ايون - الصوديوم
 التنكس بدوره يؤدي إلى إعتالل في وظيفة الخلية وبالتالي حدوث

ومما يؤكد ما ذكر ھو ) ٢٠ و ١٩(والنخر في خاليا األنسجة 
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٤٣٧ 
 

حدوث اإلرتفاع في مستوى البيروكسي نيتريت في أمصال كافة 
األفراخ المعاملة إذ تعمل التراكيز العالية لھذا الجذر على إحداث 

إنخفاض مستوى  فضآل عن) ٢١(النخر داخل الخاليا 
ية وتتفق ھذه النتيجة مع الكلوتاثايون في نسيج الكبد والكل

بأن إعطاء السيلينيوم لفترة طويلة يؤدي إلى ) ١٢ (ماذكرمن قبل
إحداث بقع نزفية على سطح الكبد وحدوث التغير الدھني في 

أما في الكلية لوحظ تضخم الكلية وشحوب لونھا  ,النسيج الكبدي
 من وھذا يتفق مع ماذكر Tubulonephrosis نبيبي ووجود كالء

ومن الجدير بالذكر إلى أن أسباب حدوث اآلفات ، )١٦(قبل 
أن  ًالنسجية في الكلية ھي نفس األسباب السابقة الذكر فضال عن

الجسم مع البول عن طريق  من السيلينيوم يطرح خارج% ٨٣
  .)٢ (الكلية

كما وتعود أسباب حدوث التغيرات النسجية في القلب والدماغ 
ير السيلينيوم على مستوى ًأيضا إلى إنتاج الجذور الحرة وتأث

  .)٢٤ (لألكسدةً الكلوتاثايون بوصفه مضادا
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