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 ةـ الديك فيدةـ مضادات األكسوحالةدم ـ الصورةدة في ـ مضادات األكس بعضرـتأثي
  ديـرب ألتأكسـالمعرضة للك

  
  محمود سالم محمد شيت المعاضيدي  و أشواق أحمد حسن 

  
  العراق ،الموصل ،جامعة الموصل ،كلية الطب البيطري ،فرع الفسلجة

  
  )٢٠١٢  كانون الثاني٩؛ القبول ٢٠١١  آذار٧ اإلستالم(

  
  الخالصة

    
كغم عليقه وسيلينات / ملغم٤٥٠ بجرعة Cفيتامين  كغم عليقه،/ ملغم٦٠٠ بجرعة Eصممت الدراسة الحالية لمعرفة تأثير فيتامين 

المعرضة للكرب ألتأكسدي )  أسبوع٣٠(البيض الليكھورن األبيض البالغة دجاج كغم عليقه في ذكور أمھات / ملغم٠,٥الصوديوم بجرعة 
 تم سحب عينات الدم خالل مدة الدراسة ،دمـ على صورة الأسابيع ٦مع ماء الشرب و لمدة % ٠,٥ الھيدروجين بتركيز دببيروكسي دثالمح

في العد الكلي لخاليا حدث ارتفاع معنوي اكسيد الھيدروجين لوحده  الحالية أن معاملة الديكة ببيروأوضحت الدراسة. أسابيع) ٦، ٣، ٠(
نسيج مستوى المالوندايالديھايد لو )الكرب مؤشر(الخاليا اللمفاوية  /المئوية للخاليا المتغايرة ونسبة الخاليا المتغايرة النسبة  الدم البيض،

النسبة المئوية  ،حجم خاليا الدم المرصوصة ،ً، فضال عن االنخفاض المعنوي في تركيز الھيموكلوبينمقارنة مع مجموعة السيطرةالكبد 
 المعاملة ببتس  مقارنة مع مجموعة السيطرة، في األسبوع السادس من المعاملةنسيج الكبد  مستوى كلوتاثايونولحمضة ا ،للخاليا اللمفاوية

مؤشر  ،النسبة المئوية للخاليا المتغايرة ،ً معنويا في العد الكلي لخاليا الدم البيضَبمضادات األكسدة مع بيروكسيد الھيدروجين انخفاضا
، رافق ذلك االرتفاع ومجموعة السيطرة  بالمقارنة مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين لوحدهنسيج الكبدالديھايد  مستوى مالوندايو الكرب

عند  نسيج الكبدمستوى كلوتاثايون والحمضة  ،النسبة المئوية للخاليا اللمفاوية ،حجم الخاليا المرصوصة ،المعنوي في تركيز الھيموكلوبين
 وسيلينات الصوديوم C وE بفيتامين وبشكل عام فأن المعاملة ،لھيدروجين لوحده والعودة إلى قيم السيطرةمقارنته مع مجموعة بيروكسيد ا

  .ر الفسلجية في الديكة البالغةيياعقد عكست التأثيرات السلبية التي سببھا الكرب ألتأكسدي المستحدث ببيرو كسيد الھيدروجين في بعض الم
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Abstract 

  

The present study was designed to investigate the effect of Vitamin E 600 mg/kg diet, Vitamin C 450 mg/kg diet and 
sodium selenite 0.5 mg/kg diet in adult white Leghorn male chickens (30 weeks), which were concomitantly exposed to 
oxidative stress induced by hydrogen peroxide (0.5%) supplemented with drinking water for 6 weeks on blood picture. Blood 
samples were collected at (0, 3, 6) weeks of treatment. Hydrogen peroxide caused a significant increase in the total leukocyte 
count, heterophils percentage and heterophils /lymphocytes ratio (stress index) accompanied with a significant increase in liver 
malondialdehyde level associated with significant decrease in hemoglobin concentration, packed cell volume, lymphocyte and 
esoinophil percentage. It also caused a significant decrease in liver glutathione on the 6th week of the treatment compared with 
control group. The antioxidants with hydrogen peroxide caused a significant decrease in the total leukocyte count, heterophils 
percentage and stress index accompanied with a significant decrease in malondialdehyde level in liver tissue compared with 
hydrogen peroxide alone and control group, beside that a significant increase in hemoglobin concentration, packed cell 
volume, lymphocyte, esoinophil percentage and liver glutathione level compared with hydrogen peroxide alone which returned 
to control group values. In general, treatments with Vitamin E, C and Sodium selenite reversed the adverse effects produced by 
hydrogen peroxide on certain physiological parameters in adult male chickens. 
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  دمةـالمق
  

تتعرض الدواجن إلى عوامل الكرب المختلفة التي تعمل على 
توليد أصناف األوكسجين الفعالة منھا عوامل كيميائية مثل بعض 
األدوية وعوامل فيزيائية مثل التغيرات المناخية واإلضاءة 
ًواإلشعاعات فضال عن عوامل الكرب العصبي مثل اختالف 

عوامل الكرب تغيرات فسلجية تسبب   كما،(1)الجنس واالزدحام 
 اھتمام الدراسات الحديثة بدور د ازدا،)2(للديكة  في صورة الدم

مضادات األكسدة في الوقاية من الكرب ألتأكسدي الذي يحدث في 
العديد من األمراض التي أحداث ًالحاالت غير الطبيعية مؤديا إلى 

ر الحرة تصيب الكائن الحي نتيجة لالختالل في التوازن بين الجذو
، إن أھم دور للسيلينيوم ھو ةواألنظمة الدفاعية المضادة لألكسد

 -GSH أنزيم الكلوتاثايون بيروكسيديزالمشاركة كجزء من 
pxالذي يعمل على إزالة سمية بيروكسيد المعتمد على السيلينيوم 

الھيدروجين داخل الجسم، ويساعد على منع تكوين جذور 
ًوالسيلينيوم دورا ًتازريا إذ  C ن، وان لفيتامي3)(الھيدروكسيل 

 وتقويته، Eيعمالن على زيادة الفعل المضاد لألكسدة لفيتامين 
 ويعاق .(4)  في الجسمEًفضال عن تنظيم مستوى فيتامين 

 في حالة نقص السيلينيوم الشديد حيث يعمل Eامتصاص فيتامين 
امتصاص  من خالل Eالسيلينيوم على الحد من نقص فيتامين 

 إال أن الحاجة إليه تكون حتى بوجود ،Eعال ٍمن فيتامين مستوى 
على  C  ويعمل فيتامين،(5)   في العليقةEكميات كافية من فيتامين 

 Tocoperoxyl radical غير الفعال E إعادة اختزال جذر فيتامين
المتولد نتيجة تثبيط عملية بيروكسيدة الدھن، وبذلك يعزز من 

على غشاء الخلية من التلف، كما  في المحافظة Eدور فيتامين 
يزيد من امتصاص السيلينيوم من األمعاء، وبذلك يعمل على تقوية 

 (7) ، وقد أشار(6)والسيلينيوم  Eالنشاط المضاد لألكسدة لفيتامين
El-Demerdash et al. فيتامينإلى دور E ي الحفاظ على تركيز ف

حجم الخاليا  الھيموكلوبين،عـد خاليا الدم الحمر،
مستوى البروتينات الكلية واأللبومين في بالزما دم لمرصوصة،ا

 في مناطق واسعـة من الجسم لتواجده Cالجـرذان، ويؤثر فيتامين
في الدم والسوائل الموجودة خارج الخلية، مما يجعل دوره 

ويعمل السيلينيوم على منع  .(8) ًوحيويـاًالمضاد لألكسدة فعاال 
يموكلوبين، كما يوفر حماية كبيرة األذى ألتأكسدي الحاصل في الھ

ھدفت الدراسة  .(9)من تكوين المالوندايالديھايد في نسيج الكبد 
 وسيلينات E،C  فيتامين(إلى معرفة دور بعض مضادات األكسدة 

في صورة الدم ومستوى الكلوتاثايون ) الصوديوم
ة والمعرضة للكرب والمالوندايالديھايد في كبد الديكة البالغ

  .كسيد الھيدروجين ببيروألتأكسدي
  

    لـالمواد وطرائق العم
  

 كلية الطب البيطري جرت الدراسة في بيت الحيوانات في
 ١/٢/٢٠٠٩  ولغاية٤/٩/٢٠٠٨وللمدة من . جامعة الموصل
ديك آلباء أمھات البياض الليكھورن ) ٥٠( حيث تم استخدام

 ٣٠بعمر Bovansانس ڤاألبيض ھولندية المنشأ من نوع بو
) ١٠( مجاميع بواقع) ٥( تضمنت التجربة. ًأسبوعا
 ، تناولت الديكة العليقة القياسية:مجموعة السيطرة؛ مجموعة/ديكه

مجموعة المعاملة ببيركسيد .  التجربةماء اعتيادي طول مدة
 (Laboratory reagent India) %٠,٥ بتركيزH2O2الھيدروجين 

 ة بفيتامينمجموعة المعامل . أسابيع٦، ولمدة )10(مع ماء الشرب 
 E (Shang Hang, China) مع ) 11(كغم عليقه / ملغم٦٠٠

 ٦مع ماء الشرب لمدة % ٠,٥بيروكسيد الھيدروجين بتركيز 
 C (Chemical supply , sourthمجموعة المعاملة بفيتامين . أسابيع

Australia) مع بيروكسيد  )10،11(كغم عليقه / ملغم٤٥٠
.  أسابيع٦شرب لمدة مع ماء ال% ٠,٥  بتركيزالھيدروجين

 .Fluka chemical AG (مجموعة المعاملة بسيلينات الصوديوم
Switzerland( مع بيروكسيد (12)كغم عليقه  / ملغم٠,٥ 

  . أسابيع٦مع ماء الشرب لمدة % ٠,٥الھيدروجين بتركيز
ثة  ثال،وقت الصفر( عينات الدم خالل مدة الدراسة تجمع

من الدم مباشرة من ) مل٢,٥(  حيث سحب)أسابيع وستة أسابيع
 ووضع في أنابيب حاوية (wing vein)منطقة الوريد الجناحي 

  : وأجريت الفحوصات التاليةEDTA)(على مانع التخثر 
تم حسابھا في المليمتر المكعب  :د الكلي لخاليا الدم البيضـالع

 باستعمال العدة الخاصة لعد خاليا الدم ،الواحد من الدم
Haemocytometer تخفيف الدم بمحلول  بعدNatt and Herrick’s 
 تم تطبيق المعادلة للحصول على العدد ،(13)وفق ما أشار إليه 

   . المليمتر المكعب الواحد من الدمالكلي لخاليا الدم البيض في
  

 مربعات ٩عدد الخاليا في ( =٣ ملم /العـد الكلي لخاليا الدم البيض
   ٢٠٠× ) من مجموع الخاليا البيض% ١٠+ 

  
وذلك بعمل مسحات  :د التفريقي لخاليا الدم البيضـالع

وباستخدام طريقة الشرفة  Wright’s stainباستخدام صبغة رايت 
 واستخرجت النسبة المئوية لكل Battlement methodالمدرجة 

 Stressاس مؤشر الكرب قي و.البيضنوع من أنواع خاليا الدم 
Index لتحديد اليا اللمفاوية  الخ/ يمثل نسبة الخاليا المتغايرة

أستخدمت  تقدير تركيز الھيموكلوبينو. (14) الكرب في الدواجن
قياس حجم الخاليا و .Drabkin’s method (15)طريقة درابكن 

 بيروكسيدة الدھن تقدير مستوى إضافة إلى .(16) المرصوصة
في مستوى الكلوتاثايون  و17)( طريقة حسـب )المالوندايالديھايد(

   .)18( طريقة وفـق دـنسيج الكب
ل البيانات إحصائيا باستخدام تحليل التباين الثنائـي ـم تحليـت

Two way analysis of varianceايون ـ، ولفحوصات الكلوتاث
 One wayادي ـدام تحليل التباين األحـد تم استخـوالمالوندايالديھاي

analysis of variance،والختبار معنوية الفروقات بين المجاميع  
 Duncan's multiple rangeفقد استخدم اختبار دنكن متعددة الحدود

test ٠,٠٥( عند مستوى احتمالية< P ( لتحليل البيانات)19 (
  .Sigma Stat V3.1وباستخدام البرنامج اإلحصائي 
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  النتائج
  

  العد الكلي لخاليا الدم البيض 
ًارتفاعا معنويا ) 1(يالحظ من الجدول  ً)٠,٠٥< P ( في العد

 األسبوع الثالث(الكلي لخاليا الدم البيض طيلة مدة التجربة 
للمجموعة المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين لوحده عند ) والسادس

المقارنة مع مجموعة السيطرة ووقت الصفر، وتشير النتائج إلى 
في العد الكلي لخاليا الدم ) P >٠,٠٥(حدوث انخفاض معنوي

 وسيلينات C وفيتامينEفيتامين(البيض للمجاميع المعاملة بكل ٍمن
مع بيروكسيد الھيدروجين بالمقارنة مع مجموعة ) الصوديوم

بيروكسيد الھيدروجين لوحده والرجوع إلى قيم السيطرة، ولم 
  .  عن وقت الصفر(P >  0,05)تختلف معنويا 

 

  المرصوصة حجم الخالياو تركيز الھيموكلوبين 
انخفاض معنوي إلى حدوث ) ١(تشير النتائج في الجدول 

)٠,٠٥P< ( خاليا المرصوصة الحجم وفي تركيز الھيموكلوبين
طيلة مدة التجربة للمجموعة المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين 

سببت . لوحده عند المقارنة مع مجموعة السيطرة ووقت الصفر
 وسيلينات الصوديوم مع بيروكسيد E،Cالمعاملة بكل ٍمن فيتامين 
في تركيز  )>٠,٠٥P( رتفاع معنويالھيدروجين الى حدوث ا

خاليا المرصوصة طيلة مدة التجربة الحجم والھيموكلوبين 
بالمقارنة مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين والرجوع الى قيم 
 السيطرة ووقت الصفر، فيما عدا حدث االرتفاع المعنوي

)٠,٠٥P< (في األسبوع الثالث من المعاملة بفيتامينC مع 
جين بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ووقت بيروكسيد الھيدرو

 .الصفر
  
 ١٠٠/ تركيز الھيموكلوبين غم و ٣ملم/سيلينات الصوديوم في العد الكلي لخاليا الـدم البيض ألف خلية  وC وEتأثير فيتامين ) ١(دول ـجال

  .نللديكة المعرضة للكرب التأكسدي ببيروكسيد الھيدروجي% مل من الدم وحجم الخاليا المرصوصة 
  

  المعاملة مدة 
الف  العدد الكلي لخاليا الدم البيض

 ٣ملم/ خلية 
 مل ١٠٠/ تركيز الھيموكلوبين غم 
  المعامالت  %حجم الخاليا المرصوصة  من الدم

 أسابيع ٦ أسابيع ٣وقت الصفر  أسابيع٦  أسابيع٣وقت الصفر  أسابيع٦  أسابيع٣لصفراوقت 

 مجموعة السيطرة
22.168 
0.59± 
a A 

23.733 
0.86± 
b A 

24.156 
1.42± 
b A 

11.17 
0.46± 

Aa 

11.41 
0.13± 
b A 

11.71 
0.24± 
ab A 

38.5 
0.42± 
a A 

38.5 
0.65± 

Aa 

38.5 
0.63± 

Aa 
بيروكسيد 
 الھيدروجين

24.665 
1.14±  
B a 

28.841 
1.29± 
a A 

29.831 
2.24± 
a A 

11.49 
0.22±  
a A 

9.45 
0.20± 
c B 

9.20 
0.21± 
c B 

38.6 
0.45± 

Aa 

35.7 
0.63± 

Bb 

34.6 
0.63± 
B b 

 +E فيتامين
بيروكسيد 
 الھيدروجين

24.853 
1.10± 
a A 

22.986 
0.93± 
b A 

21.998 
1.53± 
b A 

11.62 
0.20± 
a AB 

11.10 
0.20± 
b B 

12.35 
0.27± 
A a 

38.7 
0.53± 

Aa 

39.0 
0.59± 
A a 

38.7 
0.51± 

A a 
 +C فيتامين

بيروكسيد 
 الھيدروجين

24.409 
1.34± 
a A 

24.426 
0.71± 
b A 

24.441 
1.44± 
b A 

11.61 
0.24± 
a B 

12.35 
0.28± 
a A 

12.32 
0.20± 
a AB 

38.4 
0.60± 
a A 

41.4 
0.63± 
a A 

39.0 
0.63± 
a A 

سيلينات الصوديوم 
 بيروكسيد +

 الھيدروجين

25.227 
1.90± 
a A 

22.512 
0.74± 
b A 

25.546 
2.18± 
b A 

11.00 
0.38± 
a A 

11.75 
0.34± 
ab A 

11.20 
0.43± 
b A 

39.0 
0.55± 
a A 

39.1 
0.69± 
a A 

38.1 
0.62± 
a A  

  .(n=10) الخطأ القياسي ±القيم معبر عنھا بالمعدل 
  .)P > ٠,٠٥(الحروف االنكليزية الصغيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المجاميع 

  .)P > ٠,٠٥( وجود فروق معنوية ضمن المجموعة الواحدة إلىلواحد تشير روف االنكليزية الكبيرة المختلفة ضمن الصف االح
  

  العد التفريقي لخاليا الدم البيض
في ) >٠,٠٥P(حدوث ارتفاع معنوي ) ٢( جدوليبين ال

النسبة المئوية للخاليا المتغايرة للمجموعة المعاملة ببيروكسيد 
رنة مع السادس بالمقاوالھيدروجين لوحده في األسبوع الثالث 

ًوكان االرتفاع معنويا من المعاملة عند  مجموعة السيطرة،

تشير النتائج إلى حدوث  .المقارنة مع األسبوع وعن وقت الصفر
في النسبة المئوية للخاليا ) >٠,٠٥P(االنخفاض المعنوي 

) CوE فيتامين(من  المتغايرة في األسبوع الثالث من المعاملة بكل
لمقارنة مع المجموعة المعاملة مع بيروكسيد الھيدروجين با

ببيروكسيد الھيدروجين لوحده وعدم الرجوع إلى قيم السيطرة ولم 
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أدى إعطاء سيلينات الصوديوم مع  تختلف عن وقت الصفر،
 )>٠,٠٥P(معنوي ٍبيروكسيد الھيدروجين إلى حدوث إنخفاض

السادس  و الثالثاألسبوعللنسبة المئوية لخاليا المتغايرة في 
 مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين والرجوع الى قيم بالمقارنة

حدوث االنخفاض ) 2 (الجدوليظھر  .السيطرة ووقت الصفر
في النسبة المئوية للخاليا اللمفاوية ) P >٠,٠٥(المعنوي 

للمجموعة المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين بالمقارنة مع مجموعة 
لدراسة السيطرة ووقت الصفر لتلك المعاملة، توضح نتائج ا

بالنسبة المئوية للخاليا اللمفاوية ) P >٠,٠٥(معنوي ال االرتفـاع
 مع بيروكسيد Eفيتامينباألسبوع السادس من المعاملة  في

األسبوع الثالث من المعاملة بسيلينات الصوديوم مع والھيدروجين 
بيروكسيد الھيدروجين بالمقارنة مع بيروكسيد الھيدروجين لوحده 

قيم السيطرة ولم تختلف عن وقت الصفر لتلك وعدم الرجوع إلى 
في النسبة ) P >٠,٠٥(تظھر النتائج ارتفاع معنوي  .المعاملة

مع بيروكسيد  Cالمئوية للخاليا اللمفاوية المعاملة بفيتامين
الھيدروجين طيلة مدة المعاملة بالمقارنة مع مجموعة بيروكسيد 

يم السيطرة الھيدروجين وعدم رجوعھا إلى المستوى الطبيعي لق
  .ووقت الصفر

لمؤشر  )P >٠,٠٥(االرتفاع المعنوي) ٢( جدوليوضح ال
الكرب للمجموعة المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين لوحده 
بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ووقت الصفر، وكـان االرتفاع 
ًمعنويا في األسبوع السادس من المعاملة بالمقارنة مع األسبوع 

 Eلك المعاملة، في حين أدى أعطاء فيتامينالثالث ووقت الصفر لت
 وسيلينات الصوديوم مع بيروكسيد الھيدروجين إلى Cوفيتامين

لمؤشر الكرب في  )P >٠,٠٥(حدوث االنخفاض المعنوي 
األسبوع الثالث من المعاملة بالمقارنة مع مجموعة المعاملة 
ببيروكسيد الھيدروجين لوحده ولم تختلف معنويا عن وقت 

مع بيروكسيد  Eما األسبوع السادس من المعاملة بفيتامينالصفر، أ
بالمقارنة ) P >٠,٠٥(الھيدروجين فلـوحظ االنخفاض المعنوي 

مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين وعدم رجوعھا إلى قيم 
) P >٠,٠٥(مجموعة السيطرة، وظھر االنخفاض المعنوي 

لمؤشر الكرب في األسبوع السادس من للمجموعة المعاملة 
 مع بيروكسيد الھيدروجين وسيلينات الصوديوم مع C بفيتامين

  .بيروكسيد الھيدروجين ورجوع قيمھا إلى قيم السيطرة

  
 و نسبة الخاليا ةاللمفاويالنسبة المئوية للخاليا المتغايرة والخاليا سيلينات الصوديوم في   وC وEتأثير فيتامين ) ٢(دول ـجال

  .للديكة المعرضة للكرب التأكسدي ببيروكسيد الھيدروجين والخاليا الحمضة )Stress Indexمؤشر الكرب (الخاليا اللمفـاوية /المتغايرة
  

  مدة المعاملة

نسبة الخاليا    %ةاللمفاويالخاليا  %الخاليا المتغايرة 
  المعامالت   %الخاليا الحمضة  الخاليا اللمفـاوية/المتغايرة

وقت 
 الصفر

٣ 
أسابيع

٦ 
 أسابيع

وقت 
 فرالص

٣ 
أسابيع

٦ 
 أسابيع

وقت 
 الصفر

٣ 
 أسابيع

٦ 
 أسابيع

وقت 
 الصفر

٣ 
 أسابيع

٦ 
 أسابيع

 مجموعة السيطرة
19.3 

0.70± 
a A  

19.8 
0.59± 
c A 

19.7 
0.73± 
b A 

58.7 
1.66± 
a A 

57.0 
1.53± 
a A 

57.1 
1.34± 
a A 

0.32 
0.01± 
a A  

0.34 
0.01± 
c A 

0.34 
0.01± 
c A 

10.1  
0.48±  
a A  

10.4 
0.49± 
a A 

10.1 
0.40± 
a A 

بيروكسيد 
 الھيدروجين

19.8 
0.51± 
a B  

26.5 
0.60± 
a A 

28.3 
0.94± 
a A 

55.6 
1.69± 
a A 

46.3 
1.56± 
c B 

40.7 
1.43± 
c C 

0.35 
0.01± 
a C  

0.58 
0.01± 
a B 

0.70 
0.03± 
a A 

10.1  
0.40±  
a A  

7.5 
0.30± 
b B 

7.8 
0.29± 
b B 

 +E فيتامين
بيروكسيد 
 الھيدروجين

21.2 
0.78± 
a A 

22.4 
0.74± 
b A 

21.3 
0.68± 
b A 

55.6 
1.42± 
a A 

54.0 
0.65± 
ab A 

52.5 
1.07± 
b A 

0.36 
0.01± 
a A 

0.41 
0.01± 
b A 

0.40 
0.01± 
b A 

9.9  
0.45±  
a A 

10.1 
0.40± 
a A 

9.0 
0.47± 
ab A 

 +C فيتامين
بيروكسيد 
 الھيدروجين

21.0 
0.71± 
a A  

22.2 
1.07± 
b A 

20.7 
0.59± 
b A 

58.2 
1.07± 
a A  

52.2 
1.29± 
b B 

52.2 
1.47± 
b B 

0.35 
0.01± 
a B  

0.42 
0.02± 
b A 

0.39 
0.01± 
bcAB  

9.4  
0.56±  
a A  

9.5 
0.47± 
a A 

10.1 
0.40± 
a A 

لصوديوم اسيلينات 
بيروكسيد + 

 الھيدروجين

21.5 
0.60± 
a A 

20.6 
0.67± 
bc A 

20.2 
0.62± 
b A 

54.9 
1.50± 
a A 

52.5 
2.00± 
b A 

53.8 
1.65± 
ab A 

0.37 
0.00± 
a A 

0.39 
0.02± 
bc A 

0.37 
0.02± 
bc A 

10.0 
0.55± 
a A 

9.9 
0.45± 
a A 

9.7 
0.44± 
a A 

  .(n=10) الخطأ القياسي ±القيم معبر عنھا بالمعدل 
  .)P > ٠,٠٥(الحروف االنكليزية الصغيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المجاميع 

  .)P >٠,٠٥( وجود فروق معنوية ضمن المجموعة الواحدة إلىنكليزية الكبيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تشير الحروف اال
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 ٠,٠٥(حدوث انخفاض معنوي ) ٢ (جدولتظھر النتائج في ال
< P ( في النسبة المئوية للخاليا الحمضة في المجموعة المعاملة

رة وعن ببيروكسيد الھيدروجين بالمقارنة مع مجموعة السيط
 C وفيتامين Eفيتامين (وقت الصفر وأدت المعاملة بكـل من 

مع بيروكسيـد الھيدروجين إلى حدوث ) وسيلينات الصوديوم
في النسبة المئوية للخاليا الحمضة ) P >٠,٠٥(االرتفاع المعنوي 

طيلة مدة التجربة بالمقارنة مع مجموعة بيروكسيد الھيدروجين 
 .يطرة ووقت الصفـروالرجوع الى قيم مجموعة الس

  
  لكبدنسيج االكلوتاثايون في و  مستوى المالوندايالديھايد

أن المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين لوحده ) ٣(يبين الجدول 
لمستوى ) P >٠,٠٥(معنوي ال االرتفاع حدوث إلىأدت 

لمستوى ) P >٠,٠٥(االنخفاض المعنوي والمالوندايالديھايد 
 وسبب ،ارنة مع مجموعة السيطرةالكلوتاثايون في الكبد بالمق

 وسيلينات E،Cفيتامين (إعطاء كل ٍمن مضادات األكسدة 
ًمع بيروكسيد الھيدروجين انخفاضا معنويا ) الصوديوم ً)٠,٠٥< 

P ( ًًارتفاعا معنوياوفي مستوى المالوندايالديھايد )٠,٠٥< P ( في
المجموعة المعاملة  عند المقارنة مع مستوى الكلوتاثايون

   .كسيد الھيدروجين لوحده ومجموعة السيطرةببيرو
  
وسيلينات الصوديوم في مستوى C و Eتأثير فيتامين ) ٣(جـدول ال

غم نسيج رطب ومستـوى / نانومولMDAالمالوندايالديھايد 
ة المعرضة ـغم نسيج رطب للديك/ مايكرومول GSHالكلوتاثايون

  .للكـرب التأكسدي ببيروكسيد الھيدروجين
  

  المالوندايالديھايد
غم /نانومول

 نسيج رطب

  الكلوتاثايون
غم /مايكرومول 
   المعامالت نسيج رطب

 الكبد الكبد
  مجموعة السيطرة

 
27.1±1073 

d 
0.62±5.161 

c 

 3152±58.1 بيروكسيد الھيدروجين
a 

0.25±3.735 
d 

 بيروكسيد + E فيتامين
 الھيدروجين

38.4±1198 
c  

0.22±7.882 
a 

 + C فيتامين
 بيروكسيد الھيدروجين

46.7±1268 
bc 

0.32±6.705 
b 

 +سيلينات الصوديوم 
 بيروكسيد الھيدروجين

17.7±1332 
b 

0.26±6.147 
b 

الحروف ، (n= 5) الخطأ القياسي ±القيم معبر عنھا بالمعدل 
 وجود إلىاالنكليزية الصغيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير 

  .P >٠,٠٥ فروق معنوية بين المجاميع 

  ةـالمناقش
  

أظھرت الدراسة الحالية أن معاملة الديكة ببيروكسيد 
الھيدروجين أدت إلى حدوث االرتفاع المعنوي في العد الكلي 
لخاليا الدم البيض والنسبة المئوية للخاليا المتغايرة ونسبة الخاليا 

واالنخفاض ) مؤشر الكرب( H/L ratio الخاليا اللمفاوية/المتغايرة
 في تركيز الھيموكلوبين وحجم خاليا الدم المرصوصة المعنوي

في النسبة المئوية للخاليا اللمفاوية والحمضة طيلة مدة التجربة 
ھذه النتيجة تتفق . مقارنة مع مجموعة السيطرة وعن وقت الصفر

أن ) 20( وبين سعيد ،في ذكور أمھات فروج اللحم) 2(مع صالح 
 أدى إلى االرتفاع  للكرب الحراريةديكة المحليالتعريض 

االنخفاض المعنوي ومعنوي في العد الكلي لخاليا الدم البيض ال
 ولم ،المرصوصة في العد الكلي لخاليا الدم الحمر وحجم الخاليا

أن معاملة األرانب ببيروكسيد الھيدورجين ) 21(تتفق مع حسن 
أظھرت االنخفاض المعنوي في العد الكلي لخاليا الدم %) ٠,٥(

نسبة المئوية للخاليا العدلة واالرتفاع المعنوي في البيض وال
يسبب التعرض . النسبة المئوية للخاليا اللمفاوية والحمضة

لبيروكسيد الھيدروجين تأثيرات حيوية مختلفة في العد الكلي 
لخاليا الدم البيض وبالتالي التغيير في االستجابة المناعية للحيوان 

في االستجابة  ت المثبطةمن خالل تعزيز المناعة أوالتأثيرا
، إذ تسھم خاليا الدم البيض في الدفاع ضد العديد (22)المناعية 

من اإلصابات الخمجية والمواد السامة التي يتعرض لھا جسم 
اإلنسان والحيوان من خالل تحطيم األجسام الغريبة بعملية البلعمة 

Phagocytosisام  أو من خالل تحسس الخاليا اللمفية لتكوين االجس
وان حاالت الكرب  .(23) المضادة، ومن ثم تحطم الجسم الغريب

التي تتعرض لھا الطيور تؤدي الى زيادة إفراز الھرمون 
من الغدة النخامية وھرمون  المحرض لقشرة الكظر

دة الكظرية، وھذا يؤدي إلى ـالكورتيكوستيرون من قشرة الغ
لخاليا المتغايرة أن ا .(24) دم البيضـي لخاليا الـد الكلـزيادة الع
ًدم البيض تأثرا بالظروف غير ـھي أكثر أنواع خاليا ال واللمفاوية

دادھا نتيجة لعوامل ـأع وتتغير ورـالطي لھا الطبيعية التي تتعرض
أن سبب االنخفاض المعنوي في تركيز ). 25،26( الكرب

الھيموكلوبين في الحيوانات المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين يعود 
األكسدة تؤدي إلى فقدان اإللكترون من ايون الى أن 
 في جزيئة الھيموكلوبين إلى األوكسجين وتكوين Fe+2الحديدوز

ايون السوبر اوكسايد السالب والميتھيموكلوبين الذي تأكسد فيه 
 وقد تزامن ھذا Fe+3 (27) إلى أيون الحديديك Fe+2أيون الحديدوز 

ا الدم في حجم خالي االنخفاض مع االنخفاض الحاصل
المرصوصة، إذ تزداد حساسية خاليا الدم الحمر للتحلل عند 
نقص بعض األنزيمات أو المواد الضرورية الالزمة للمحافظة 
على ثبات أغشية خاليا الدم الحمر، وإن أصناف األوكسجين 
الفعالة قد تؤدي إلى تلف الھيموكلوبين وتكوين ترسبات داخل 

تؤدي ھذه األجسام الى  وHeinz bodyالخلية تدعى جسم ھينز
اليا الدم ـ إذ يتناسب حجم خ(16).تحلل كريات الدم الحمر

مع عدد خاليا الدم  المرصوصة في الحيوانات الطبيعية طرديا
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إذ تزداد قيمه عند زيادة عدد خاليا  الحمر وكمية الھيموكلوبين،
وتقل عند نقصان عدد خاليا  الدم الحمر وانخفاض حجم البالزما،

أظھرت الدراسة الحالية أن إعطاء مضادات  ).28( رالدم الحم
مع بيروكسيد )  وسيلينات الصوديومCوE فيتامين(األكسدة 

ًالھيدروجين سبب تحسنا في العد الكلي لخاليا الدم البيض والنسبة 
للخاليا المتغايرة واللمفاوية ومؤشر الكرب والحمضة  المئوية

جم خاليا الدم االرتفاع المعنوي لتركيز الھيموكلوبين وح
 واتفقت ھذة النتيجة مع .المرصوصة والرجوع الى قيم السيطرة

 C  أن معاملة ذكور أمھات فروج اللحم بفيتامينأشار) 2(صالح 
 أدت إلى تحسن معنوي في العد الكلي )كغم عليقة/  ملغم٤٥٠(

للخاليا المتغايرة واللمفاوية  لخاليا الدم البيض والنسبة المئوية
 خاليا الدم الحمر وتركيز  و والحمضةومؤشر الكرب

 ولم تتفق مع حسن ،الھيموكلوبين وحجم خاليا الدم المرصوصة
 مع بيروكسيد Eإذ ادت معاملة األرانب بفيتامين ) 21(

الھيدروجين إلى زيادة معنوية للعد الكلي لخاليا الدم البيض 
بة اض المعنوي في النسـدلة، واالنخفـوالنسبة المئوية للخاليا الع

 Kassab etوا الحظ وقد .اليا اللمفاوية والحمضةـوية للخـالمئ
al.(29 ( ًارتفاعا معنويا في تركيز الھيموكلوبين نتيجة إضافة ً

 لعالئق فروج اللحم المربى تحت تأثير درجات حرارة Cفيتامين 
 ٤٥٠(C   عند إضافة فيتامينهأن )30( الدراجي وأشار ،مرتفعة
فروج اللحم قابرو المربى تحت تأثير ألمھات ) كغم عليقه/ملغم

أدى إلى االرتفاع المعنوي في  كرب حراري خالل أشھر الصيف
 واالرتفاعتركيز الھيموكلوبين وحجم خاليا الدم المرصوصة 

 والسيما أن ألنظمة .لعد الكلي لخاليا الدم البيض في امعنويال
ي مضادات األكسدة القدرة على الحماية من األذى والتدمير الت

 يمتلك Eيعود سبب التحسن إلى أن فيتامين تسببه الجذور الحرة،
ًدورا حيويا لحماية األحماض الدھنية غير المشبعة وبقية مكونات  ً

 التي تحتاج الى ضغط األماكنيتواجد في ذ إ (31)أغشية الخاليا 
 (32)جزيئي عالي من األوكسجين مثل أغشية خاليا الدم الحمر 

تنشيط إفراز العامل على الذي يعمل  Cإضافة فيتامينكما إن 
 من الكلية Erythropoietinالمسئول على تكوين خاليا الدم الحمر 

 وقد .(29)وھذا يحفز نخاع العظم على إنتاج خاليا الدم الحمراء 
 مع العليقة يمنع من التحطيم التأكسدي Cلوحظ أن تناول فيتامين 

 في خاليا DNAللحامض النووي الرايبوزي منقوص االوكسجين 
ويحفز الجھاز المناعي على إنتاج خاليا الدم البيض  الـدم البيض

 ، كما(33)ويقلل من مخاطر التحطيم بوساطة الجذور الحرة 
أشارت بعض الدراسات إلى دور السيلنيوم في حماية البروتينات 

ضد االذى  )الھيموكلوبين والسايتوكروم (Haemoproteinالھيمية 
ذ يتواجد العنصر في األنزيمات السيلينية ، ا(34) التأكسدي

Selenoenzymes المھمة للوظائف الطبيعية للكائن الحي مثل 
الكلوتاثايون بيروكسيديز التي لھا عالقة بالنظام المضاد لألكسدة 
والتي تقي الخلية من التأثيرات الضارة للجذور الحرة ويمنع بذلك 

ت المعاملة ببيروكسيد  سـبب.(35) وتثبيت أغشيتھا بيروكسدة الدھن
 أسابيع االرتفاع المعنوي بمستوى ٦الھيدروجين لمـدة 

 واالنخفاض المعنوي بمستوى MDAالمالوندايالديھايد 

 في نسيج الكبد وتتفق ھذه النتيجة مع GSHالكلوتاثايون 
 في فروج اللحم (37)في أفراخ الدجاج و أمين آغا ) 36(الكناني

 في GSH إن إنخفاض تركيز .للدجاج البياض) 11(والقطان 
حاالت الكرب التأكسدي يحدث بسب إنخفاض فعالية تحويلة 

–، إذ ينخفض نشاط أنزيم كلوكوزPentose shuntالسكر الخماسي 
 الضروري لنشاط تحويلة G-6-PDHفوسفيت ديھايدروجينيز -٦

السكر الخماسي وبالتالي الخلل في تكوين العامل المختزل 
NADPHأنزيم الكلوتاتايون ريدكتيز ن وبذلك ال يتمك GSH-rd 

 وبالتالي GSSGمن إعادة إختزال الشكل المؤكسد للكلوتاثايون 
، أي أن GSHًيحدث انخفاضا في تركيز الكلوتاثايون المختزل 

 الى الشكل المختزل له GSSGنسبة الشكل المؤكسد للكلوتاثايون 
GSH وأن الكرب التأكسدي التجريبي (38) تكون عالية ،

مستحدث ببيروكسيد الھيدروجين عن طريق الفم لمدة طويلة ال
يؤدي الى تأثيرات ھدامة ترفع من بيروكسدة الدھن في مختلف 
 األنسجة وبالتالي إستنزاف كلوتاثايون األنسجة، في حين أدت

 وسيلينات الصوديوم مع بيروكسيد C وEالمعاملة بفيتامين 
لكلوتاثايون الھيدروجين إلى االرتفاع المعنوي لمستوى ا

. واالنخفاض المعنوي لمستوى المالوندايالديھايد في نسيج الكبد
كغم من / ملغم٥٠٠( E ان أعطاء فيتامين) 37(أشارت أمين آغا 

عمل على ) كغم وزن الجسم/ ملغم٥٠٠ (C وفيتامين) وزن الجسم
تحسين حالة مضادات األكسدة في أنسجة الكبد والكلية 

للحم المعرضة للكرب التأكسدي والبنكرياس والقلب لفروج ا
أن المعاملة ) 11( وبينت الباحثة القطان .ببيروكسيد الھيدروجين

 C وفيتامين) كغم وزن الجسم/ ملغم٢٠( للدجاج بتركيزEبفيتامين 
بالتزامن مع بيروكسيد الھيدروجين ) كغم وزن الجسم/ ملغم٢٥(

 GSH يوما أدت إلى اإلرتفاع المعنوي في مستوى ٢٨لمدة 
 من E  إذ يعد فيتامين،MDA النخفاض المعنوي في مستوىوا

 موجود (Lipophilic)مضادات األكسدة ذات األلفة العالية للدھون 
في البالزما واألنسجة ويعمل على كسر الروابط الكيمياوية 
وكذلك اصطياد الجذور الحرة وبذلك يمنع حصول التأكسد عن 

 يعمل على توفير طريق استقطاب جذر البيروكسيل الحر ومن ثم
الخط الدفـاعي االول للحمـاية ضد التلف ببيروكسدة الدھون 

 أقوى مضادات األكسدة الطبيعية غير C، كما يعد فيتامين39)(
االنزيمية الذائبة في الماء ويعمل على كسح أصناف األوكسجين 
الفعالة وله تأثير وقائي ضد تثبيط األنزيمات المضادة لألكسدة 

، الكلوتاثايون بيروكسيديز والكلوتاثايون CATمثل الكاتليز 
أن إضافة  )Surai) 41، لقـد درس GSH-rd (40)ريدكتيز 

السيلنيوم في عليقة أمھات الدجاج وانتقاله عبر صفار البيض إلى 
 يوم ومساھمته في تطوير ٥-١ًأنسجة األفراخ الفاقسة حديثا بعمر

 من خالل زيادة النظام المضاد لألكسدة في كبد األفراخ الفاقسة
 وحدوث إنخفاض GSH-pxفعالية أنزيم الكلوتاثايون بيروكسيديز

  .في حساسيتھا لبيروكسدة الدھون
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جامعة / نتقدم بالشكر والتقدير إلى عمادة كلية الطب البيطري 
 من مساعدات وتسھيالت من أجل انجاز الموصل لما أبدته
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