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 الملخص
كل بمفرده والمخلوط  ،(Znوالزنك ) ،(Se) السيلينيومجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير مكمالت أ

 12المؤشرات الكيمياحيوية في مصل الدم كسدة وبعض حالة مضادات األ فيثير الفترات أوت ،بينهما
ربع أتم تقسيم الحيوانات الى  ًا.شهر  18 – 16عمارهم بين أ تتراوح الذين كباش الكوردي من 

ضافة إبدون )شاهد( ولى العليقة العادية لمجموعة األل قدم .كباش لكل مجموعة 3 ،مجموعات
لمجموعة لملغ/كغ علف  0.5الصوديوم( بتركيز  سيلينات) السيلينيومأضيف و  ،والزنك السيلينيوم

 ، أما المجموعةلمجموعة الثالثةلملغ/كغ علف  100الزنك )كبريتات الزنك( بتركيز وأضيف  ،الثانية
عطيت عن طريق أ و  ،علف مغ/كغ 100+  0.5 مع الزنك بتركيز السيلينيوم فقد تمت إضافةلرابعة ا

 60و 30عينات الدم لجميع الكباش في الفترات  جمعت .اً يوم 90لمدة يوميا جيالتينية كبسوالت 
 P) > 0.05)ن معنوي عند مستوى تحس  وجود النتائج  أظهرت .لكل معاملة من التجربة اً يوم 90و
ضافة إوالجلوتاثيون في مصل الدم في مجموعات ويوريا الدم والمالونديالديهايد رون تستسيهرمون التب

سبارتيت امينو أنزيمي إفعالية  وازدياد الشاهد،بمجموعة  والزنك والمخلوط بينهما مقارنةً  السيلينيوم
للعلف لينيوم والزنك والمخلوط بينهما يالس إضافةلينين امينو ترانسفيريز في مجموعات ترانسفيريز واأل

ضافة ومجموعة إلمجموعات اثير معنوي للبروتين الكلي بين أظهر تيلم  .الشاهدبمجموعة  مقارنةً 
ن حس  توالزنك  السيلينيوممكمالت  ن  أ خلصت النتائج إلى ًا.يوم 90و 60و 30 في الفترات الشاهد

في المؤشرات الكيمياحيوية وبعض  التيستسترون كسدة وهرمون ألبشكل واضح من حالة مضادات ا
 مصل دم كباش الكوردي.

 .الكيمياحيويةالمؤشرات  ،كباش الكوردي ،الزنك ،السيلينيوم الكلمات المفتاحية:
 :المقدمة

فهي  ،دور هام في عمليات التمثيل الغذائيللغذاء لما لها من  لتحقيق زيادة أفضل في اإلنتاج، البد من إضافة العناصر المعدنية
وجود  ن  أأظهرت الدراسات وقد نزيمات. إلعامل مساعد ل اً يضأوهي  ،وتشارك في النمو والتناسل ،حةضرورية للحفاظ على الص  
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 جهاد األكسدةإالناتجة عن  ،كسجينو ألا المحتوية علىزالة الشوارد الحرة إالعناصر المعدنية في الغذاء بكميات قليلة تشارك في 
(Princewill et al., 2015) . ن معظم ألوهي مشكلة مزمنة  ،في المجترات اً بنسب قليلة جد ولوالعناصر المعدنية ضرورية

وللمحافظة على توازن  .رورية للحفاظ على الصحةالضنباتات العلف تحتوي على نسب مختلفة من العناصر المعدنية النادرة 
مراض سبب بعض األين أيمكن  الذيعطاء مزيج من المعادن لمنع النقص الحاصل إ يتم  ،العناصر المعدنية في الحيوانات

ضافة وتوفير العناصر المعدنية الصغرى في عليقة إمن الضروري  .(Solaiman et al., 2006)نتاجية إعلى أ وللحفاظ على 
 ,.Ebrahim et al)والكيمياء الحيوية التي تستجيب للعالج  ،ومكونات الدم ،رات في سلوك الحيوانتغي   بيسب هانقصف ،غنامألا

 ،دور مهم في الجسم اسلينوبروتينز التي له 30كثر أساسي في تغذية الحيوانات وهو مكون من أهو عنصر  السيلينيوم .(2016
ويحفز  ،يشارك في عملية التمثيل الغذائي ووظائف التناسل السيلينيومو  ،ةضرار الجذور الشاذأوهو ضروري لحماية الخاليا من 

له ارتباط كبير  السيلينيوم(. (Zurczynska et al., 2013 امةهساسية و أه صهو من النوع المعقد كون خصائو  ،جهاز المناعة
 كسدة قويةأعمل كمضادات يو  ،نزيمات في الجسمإلوله دور هام لنشاط ا ،بين العناصر النادرة مع الزنك والنحاس في مصل الدم

Hassan et al., 2017) .)  في مراحل النمو وعامل محدد جدًا نزيم الجلوتاثيون بيروكسيداز، إكجزء من  السيلينيوميدخل
 .((Pavlata et al., 2009البروتين والجلوتاثيون بيروكسيداز  لتكوينوهو مطلوب  ،نخفاض بروتين الغذاءاخاصة مع األولى، 

فهو يعزز  ،لى العليقةإ هضافتإ يجبولذلك  ،وال يمكن تخزينه في الجسم ،كبر العناصر النادرة في جسم الحيوانأالزنك ثاني يعد 
 ,.Swain et al) وهو ينظم التفاعالت والتناسل في الحيوانات ،ن يكون بمثابة عامل مضاد للبكترياأويمكن  ،كسدةأالنمو ومضاد 

حيث  ،عضاءألهم العناصر النادرة في علم وظائف اأ حد أالزنك كان  ن  أنواع مختلفة من الحيوانات أثبت التجارب على أ(. 2016
 .  (Peter et al., 2003)نزيمات إلون هام للعديد من اوهو مك   ،في العديد من العمليات البيولوجية اً هام اً ه يلعب دور ن  أ

كسدة وبعض ألحالة اعلى ثير الفترات أوت ،و المخلوط بينهماأ بمفردهكل والزنك  السيلينيومثير مكمالت أمعرفة تلهذه الدراسة  تهدف
 كباش الكوردي.في مصل دم  الفسيولوجيةالصفات 

 مواد البحث وطرائقه:
خالل الفترة  ،كوردستان العراقأقليم في  نتاج الحيواني لكلية الزراعة بجامعة السليمانيةإلحقل التابع لقسم االفي جريت هذه الدراسة أ

أعمارهم ما تتراوح الذين غنام الكوردي أ من  كبش 12على  يموسم الصيفالفي  2017 أغسطس/أبلغاية شهر  مايو/أيارمن شهر 
ي أولى بدون المجموعة األكانت عليقة  ،كباش لكل مجموعة 3بواقع  مجموعاتربع ألى إمت الكباش وقس   اً شهر  18 – 16 بين

الزنك وأضيف  للمجموعة الثانية، كغ علف/غم 5.0بتركيز  3OeS2Naالصوديوم(  سيلينات) السيلينيوم ، وأضيفضافاتإ
+  5.0مع الزنك( بتركيز  السيلينيوم) فتم إضافةالمجموعة الرابعة أما  ،كغ علف/غم 100بتركيز   4nSOZ )كبريتات الزنك(

مدة ل الكباشيت غذ  و  ،متر مربع 1.5×  1قفاص فردية ذات مساحة أفي  وتم إيواؤها اً عشوائي الكباشعت ووز   ،كغ علف/غم 100
وكانت نسب  ،% من وزن جسم الحيوان2.5يت على نسبة حيث غذ   ،التجربةب البدءفترة تمهيدية قبل  اً يوم 14يسبقها  اً يوم 90

 ،%1ملح الطعام  ،%12كسبة فول الصويا  ،%26نخالة الحنطة  ،%60الشعير المجروش كما يلي: مكونات العليقة المركزة 
 للتغذيةعطي تبن الشعير بصورة حرة أ خشن فقد للعلف الا بالنسبة م  أ .% 0.5مخلوط الفيتامينات والمعادن  ،% 0.5حجر الكلس 

كمية دقيقة من حيث تم وزن  ،والزنك السيلينيوممن أجل تغذية الحيوانات بكبسوالت جيالتينية فارغة  استخدمت .شباعلحد اإل
تعبئة في تمت الو  ةفي مسحوق الذر  خلطتثم  ،وحسب وزن العليقة المستهلكة لكل حيوان ،والزنك بميزان حساس دقيق السيلينيوم

تم سحب تقديم العلف وعند  .في الفترة الصباحية اً عطيت الكبسوالت للحيوانات عن طريق الفم يوميأ و  ،كبسوالت فارغة جيالتينية
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حيث تم قطع العلف والماء عن  ،بواقع ثالث مرات خالل فترة التجربة اً يوم 90حتى نهاية التجربة  اً يوم 30الدم من الكباش بعد 
 ،مل 5ساعة وتم جمع الدم عن طريق الوريد الوداجي بواسطة محقنة طبية سعة  12حيوانات التجربة قبل عملية سحب الدم لمدة 

ولفصل  .دقيقة 15دقيقة لمدة  /3000في جهاز الطرد المركزي  توضع، ثم نابيب مخبرية بالستيكية معقمةأغ الدم في فرا إوتم 
 -20تحت درجة حرارة  ومحفوظةنابيب بالستيكية معقمة ومحكمة الغلق أوضع مصل الدم في  ،مصل الدم عن باقي مكونات الدم

نزيم إنزيم االلينين امينو ترانسفيريز و إوالبروتين الكلي ويوريا الدم و  رون تستسيالتتم قياس مستوى كل من هرمون  .درجة مئوية
صنع بولندا بواسطة جهاز التحليل  Kit) )CORMAY SAاسبارتيت امينو ترانسفيريز في مصل الدم بواسطة عدة تحاليل جاهزة 

صنع بولندا. تم قياس مستوى المالونديالديهايد auto biochemistry analyzer   (Model accent 200 ) الكيميائي التلقائي
(MDA) م طريقة تفاعل حامض الثايوباربيتيورك استخداب,TBA Thiobarbituric Acid  المحورة المتبعة من قبل الباحثين

Guidet and Shah, (1989) .ستخدام طريقة كاشف اوتم قياس مستوى الجلوتاثيون في مصل الدم بEllmans المحورة (Al-
Zamely et al., 2001،)  ستخدم التصميم العشوائي الكامل اإذCRD (Factorial Complete Randomized Design) 

قياسات بعض و الفترات  علىوالمخلوط بينهما(  بمفردهالزنك كل  ،السيلينيومضافة )العاملي في التجربة لمعرفة تأثير المعامالت اإل
 Yijk تي :وفق النموذج الرياضي اآل XLstat (2017)حصائي الجاهز ستخدام البرنامج اإلاالدم في التجربة. تم تحليل البيانات ب

= µ + Ai + + Bj + AB(ij) + eijkنحيث أ: 
Yijk قيمة المشاهدة الخاصة بالوحدة التجريبية و :µ و : المتوسط العام:Ai  و االضافاتتأثير عاملBj تأثير عامل الفترة :

: قيمة الخطأ التجريبي العشوائي الخاص بتلك الوحدة التجريبية ويكون موزعًا توزيعًا eijkتأثير التداخل بين العاملين و :ABijو
 .داخل البرنامج Duncan, (1955) ستخدام دانكن المتعدد الحدوداطبيعيًا ومستقاًل، ثم مقارنة الفروق المعنوية ب

 :ةالنتائج والمناقش
 90و 60و 30اليوم في في دم الكباش  P) > 0.05)معنوية عند مستوى  اً ( فروق1جدول )الحصائي ظهرت نتائج التحليل اإلأ
حيث معنويًا  الفتراتو  بين المعامالت التفاعلكان  .الشاهدبمجموعة  م في جميع المعامالت مقارنةً نخفاض في يوريا الد  احصل و 
بينما في المعاملة الثانية  P)، > 0.05)وكانت الفروق معنوية عند مستوى  ،الشاهدمجموعة ب نخفض يوريا الدم مقارنةً ا
 أما في ،P) > 0.05)عند مستوى  وكانت الفروق معنويةً  ،30باليوم  مقارنةً  90و 60 يناليومفي  ( ارتفع قليالً السيلينيوم)

 90باليوم  مقارنةً  P) > 0.05)وكانت الفروق معنوية عند مستوى   60اليوم في  يوريا الدم نخفضفقد االمعاملة الثالثة )الزنك( 
 مقارنةً  90اليوم نخفض يوريا الدم في اولكن  30و  90اليوم بين   (P> 0.05)ولم تكن هناك فروق معنوية عند مستوى  30و

 0.1لينات الصوديوم بتراكيز يضافة سإعند  .((Panev et al., 2013 النتائج غير متفقة مع دراسةجاءت هذه . 30باليوم 
عند أنه  ((Antunovic et al., 2014 دراسة في حين بي نت .نخفاض يوريا الدمأدى الغنام ألملغ/كغ مادة جافة في ا 0.5و
نخفاض في مستوى يوريا الدم مقارنة االى  تأد  ملغ/كغ علف في الحمالن  0.3لينات الصوديوم( بتركيز ي)س السيلينيومضافة إ

 مغ/كغ 0.3بتركيز  السيلينيومضافة إ التي تبين أن ((EL- shahat and Monem, 2011 دراسة مع واتفقت الشاهد،بمجموعة 
 .الشاهدبمجموعة  ضافة مقارنةً الدم في مجموعات اإل ايوري قد أدى النخفاض

( 1الجدول ) يظهرحيث  ،روتين الكلي في مصل الدم بين المعامالت والفتراتبلمستوى ال اً معنوي اً النتائج عدم وجود فروقأظهرت 
ولم تكن  90و 60 يناليوملكنها زادت في  الشاهدبمجموعة  مقارنةً  اً كان منخفض  30اليوم ( في السيلينيومالمعاملة الثانية ) ن  أ

وكانت  ،30باليوم  مقارنةً  90اليوم في  وارتفع قليالً  60اليوم في  نخفض قليالً االمعاملة الثالثة )الزنك(  وفي ،الفروق معنوية
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حيث كانت مستوى البروتين  ًا،يوم  90و 60و 30 الفتراتبين معنوي ي تأثير أمع الزنك( لم يالحظ  السيلينيومالمعاملة الرابعة )
 60اليوم ( في السيلينيوموارتفع في المعاملة الثانية ) الشاهد،في مجموعة   30باليوم  مقارنةً  90و 60 يناليومفي  منخفضاً الكلي 

وفي المعاملة  ،30اليوم ب مقارنةً   90اليوم وارتفع في  60اليوم في نخفض اوفي المعاملة الثالثة )الزنك(  ،30اليوم ب مقارنةً  90و
وكانت الفروق غير  30اليوم ب مقارنةً  90اليوم وكانت نفس المستوى في  60اليوم في  ليالً نخفض قامع الزنك(  السيلينيومالرابعة )

لينات ي)س السيلينيومضافة إعند  (Ibrahim et al., 2017)جاءت هذه النتائج متفقة مع دراسة  .والمعامالت الفتراتمعنوية بين 
النتائج ارتفاع للبروتين الكلي في  تظهر .(ossimi) وسيمياالس حيوان لحمالن أملغ/ ر  0.5مين ه بتراكيز االصوديوم( مع فيت
 EL- shahat ( واتفقت مع دراسة ،وكانت الفروق معنوية g/dl 6.80كانت  الشاهدبمجموعة  مقارنةً  7.75مصل الدم وكانت 

and Monem, 2011 ) وكانت النتائج غير متفقة مع دراسةAntunovic et al., 2014))  العضوي  السيلينيومضافة إعند
نخفض مستواه في معامالت التجريبية مقارنة ا( Merno land) ملغ/كغ علف لحمالن ميرنوالند 0.3لينات الصوديوم( بتركيز ي)س

غير متفقة مع دراسة  اً يضأو  (.P> 0.05مستوى )كانت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند  الشاهدبمجموعة 
Panev et al., 2013))  زيادة  نً إ غنام.ألملغ/كغ مادة جافة في ا 0.5و  0.1لينات الصوديوم( بتراكيز يضافة )سإعند
 ،وكذلك قد يعود إلى حصول زيادة في الفعاليات األيضية في الجسم ،الجسم يعمل على بناء البروتين البروتين الكلي يدل إلى أن  

، البروتين تكوينوالزنك في  السيلينيوميدخل  ، حيثم مؤشرًا ايجابيًا للحالة العامة للجسمالد   مصلوبالتالي يعد البروتين الكلي في 
وقد يكون سبب الزيادة في تركيز البروتين  (.(Maan and Sihag, 2014البروتين  لتكويننه مهم أروري للجسم حيث الزنك ضو 

حتوائه على المواد الوالزنك إلى دورهما في تحسين الجهاز المناعي وذلك  السيلينيومالمعاملة بفي المجموعة الدم  مصلالكلي في 
الة المضادة للتأكسد.  الفع 

فروق غير معنوية للمعاملة  وجود  30اليوم في  (لينين امينو ترانسفيريزنزيم األإ) ALTنزيم نتائج التحليل االحصائي إلبينت 
حيث وكانت الفروق معنوية في المعاملة الثالثة )الزنك(  الشاهد،بمجموعة  مع الزنك( مقارنةً  السيلينيوم( والرابعة )السيلينيومالثانية )

 لمعاملة الثانية والرابعة مقارنةً في ا. حيث كانت الفروق غير معنوية الشاهدمعاملة الثانية والرابعة ومجموعة الب نخفض مقارنةً ا
 السيلينيوم( والرابعة )السيلينيومبمعاملة الثانية ) وارتفع في المعاملة الثالثة )الزنك( مقارنةً  ،وكانت الفروق معنوية الشاهدبمجموعة 

 30 يناليومفي نزيم في جميع المعامالت مستوى اإلفي ع اارتف وجود 90اليوم النتائج في  تظهر ،مع الزنك( ومجموعة السيطرة
 30اليوم في  (سبارتيت امينو ترانسفيريزأنزيم إ) ASTنزيم حصائي إلالتحليل اإلنتائج تبين و  .P) > 0.05)عند مستوى  60و

 الشاهدبمجموعة  في المعامالت مقارنةً  ASTنزيم  حيث ارتفع مستوى اإل الشاهد،فروق معنوية بين المعامالت ومجموعة  وجود
المعاملة الثالثة )الزنك( ثم  ،(السيلينيومالمعاملة االثانية ) امع الزنك( يليه السيلينيوممجموعة الرابعة )الفي  اً على ارتفاعأ وكانت 

ولم تكن هناك فروق معنوية بين  الشاهدبمجموعة  كانت الفروق معنوية للمعامالت مقارنةً  60اليوم وفي  الشاهد.بمجموعة  مقارنةً 
بين  اً معنوي اً فروق 90اليوم في النتائج لم تظهر و  ،مع الزنك( السيلينيوم( والثالثة )الزنك( والرابعة )السيلينيومالمعاملة الثانية )
بين المعاملة الثالثة )الزنك( والمعاملة الرابعة  اً معنوي اً فروقأظهرت و  الشاهد.بمجموعة  ( مقارنةً السيلينيومالمعاملة الثانية )

نزيم في جميع المعامالت في رتفع مستوى اإلاحيث  الشاهد،ومجموعة  (السيلينيوم) بمعاملة الثانية مع الزنك( مقارنةً  السيلينيوم)
نتائج الدراسة الحالية متفقة مع  كانت .P) > 0.05)وكانت الفروق معنوية عند مستوى ، 30يوم الب مقارنةً  90و 60 يناليوم

غنام ساللة فالشكا ألمادة جافة  مغ/كغ 0.4لينات الصوديوم بتركيز يضافة سإعند  Faixova et al., (2016)دراسة 
(valashka)  كانت النتائج زيادة في اإلنزيمين الناقلين لألمينALT  وAST  مع مجموعة  مقارنةً  السيلينيومضافة إفي مجموعة
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الصوديوم( لينات يالغير عضوي )س السيلينيومضافة إعند  ((Antunovic et al., 2014 هذه النتائج مع دراسة لم تتفق .الشاهد
. وغير متفقة مع دراسة ASTو  ALTملغ/كغ علف في الحمالن لم تكن الفروق معنوية في اإلنزيمين الناقلين لألمين  0.3بتركيز 

MARAI et al., 2009))  قد ألدىمادة جافة  مغ/كغ 0.1لينات الصوديوم( بتركيز ي)س السيلينيومضافة إدرسوا تأثير الذين 
 لناقلة لمجموعة األمين في مجموعةإن  الزيادة المعنوية الحاصلة في نشاط اإلنزيمات ا .ASTو ALTنخفاض في مستوى ال
ضافات قد يعود إلى التأثيرات المضاد لألكسدة للسلينيوم والزنك والتي أعطت دعم وحماية كافية ألنظمة الدفاع المضادة لألكسدة  اإل

(Antioxidant defense System)   وهذه أعطت حماية للكبد والتي تحف( ز الكبد على القيام بعمليةGluconeogensis)  وهذه
   .العملية تحتاج إلى زيادة مستوى اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين

في المعاملة الثانية  P) > 0.05)فروق معنوية عند مستوى  وجودنزيم الجلوتاثيون تبين من نتائج التحليل االحصائي إل
 اً ولم تكن هناك فروق ،بمجموعة السيطرة والمعاملة الثالثة )الزنك( مع الزنك( مقارنةً  السيلينيوموالمعاملة الرابعة ) ،(السيلينيوم)

فاع رتاحيث حصل  الشاهد،بالمعاملة الثانية والرابعة ومجموعة  بين المعاملة الثالثة مقارنةً  (P> 0.05)معنوية عند مستوى 
 <P)ي فروق معنوية عند مستوى أولم تكن هناك  30باليوم  مقارنةً   90و 60 ينلليوممستوى الجلوتاثيون في جميع المعامالت 

ضافة إحيث تم  ((Panev et al., 2013نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  اتفقت .90و 60و 30 يناليومبين  (0.05
  في الدم. ومع دراسة (GSH –px)زاد نشاط مما أدى إلى غنام ملغ/كغ مادة جافة في األ 0.5و  0.1الصوديوم بتراكيز  سيلينات

Antunovic et al., 2014))  ملغ/كغ علف في  0.3الصوديوم( بتركيز  سيليناتالغير عضوي ) السيلينيومضافة إالتي تم فيها
 ,.Yaghmaie et alو (Ebrahim et al., 2017 ) ومع دراسة ،(P<0.01)كانت الفروق معنوية عند مستوى و الحمالن 
 السيلينيومضافة إ عند (( Kumar et al., 2013وكانت متفقة مع دراسة  ،Yue et al., 2009)) ومع دراسة ((2017

 الجلوتاثيون مادة جافة زاد نشاط  مغ/كغ 150ملغ/كغ مادة جافة والزنك )كبريتات الزنك( بتركيز  0.5الصوديوم بتركيز  سيلينات)
(. واتفقت مع P< 0.05)وكانت الفروق معنوية عند مستوى  u/ml 6.89 الشاهدبمجموعة  مقارنةً  13.11كانت  90 في اليوم

 (valashkaغنام ساللة فالشكا )ألمادة جافة  مغ/كغ 0.4الصوديوم بتركيز  سيليناتضافة إ ((Faixova et al., 2016دراسة 
والزنك عامل  السيلينيومن وذلك أل .الشاهدبمجموعة  مقارنةً  السيلينيومكانت النتائج زيادة الجلوتاثيون بيروكسيداز في مجموعة 

 إنً  .(Bertelsmann et al., 2007) كسدةألمضادة لنزيمات الجلوتاثيون فيزيد من حالة إكسدة و مساعد لتوليف مضادات االً 
ترافق مع الجلوتاثيون يفي الدم  السيلينيومن أفي الدم يرتبط بنشاط الجلوتاثيون بيروكسيداز مما يدل على  السيلينيومتركيز 

((Belstein and whangar, 1986. 
 30لليوم  حيث انخفض P) > 0.05)عند مستوى  اً معنوي افروق (MDA)نتائج التحليل االحصائي لمستوى المالونديالديهايد  تظهر

مع  السيلينيوم( والمعاملة الرابعة )السيلينيومفي المعاملة الثانية ) وارتفع قليالً  الشاهد،بمجموعة  لمعاملة الثالثة )الزنك( مقارنةً ا في
نخفض في المعاملة الثانية او  الشاهد،بالمعاملة الرابعة ومجموعة  وكانت الفروق معنوية في المعاملة الثالثة والثانية مقارنةً  ،الزنك(

 مع السيلينيومفي المعاملة الثالثة )الزنك( والمعاملة الرابعة ) وانخفض قليالً  الشاهدبباقي المعامالت ومجموعة  ( مقارنةً السيلينيوم)
في  الشاهدوكانت الفروق معنوية لمجموعة  ،الشاهدبمجموعة  مقارنةً  (P> 0.05)ولم تكن الفروق معنوية عند مستوى  .الزنك(
لليوم ( السيلينيومفي المعاملة الثانية ) وانخفض ،30و  60 ينباليوم مقارنةً  (MDA)ارتفع مستوى المالونديالديهايد حيث  90اليوم 

وكانت الفروق معنوية في المعاملة الثالثة )الزنك(  ،30باليوم مقارنة  60و 90 يناليومفي  P) > 0.05) ةفروق معنويب  60
اليوم ( بين P> 0.05)ولم تكن الفروق معنوية عند مستوى   30و 90 ينباليوم مقارنةً  60اليوم في  بشكل أكبرنخفض احيث 
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وكانت الفروق غير معنوية في المعاملة الرابعة  ،90اليوم في  (MDA) نخفاض لمستوى المالونديالديهايدالكن حصل ، 30و 90
ضافة إعند ( (Kumar et al., 2013نتائج الدراسة الحالية مع دراسة  واتفقت ،90و 60و 30اليوم مع الزنك( في  السيلينيوم)

نخفض او  ،مادة جافة مغ/كغ 150ملغ/كغ مادة جافة والزنك )كبريتات الزنك( بتركيز  0.5الصوديوم بتركيز  سيلينات) السيلينيوم
مع دراسة النتائج (. واتفقت P< 0.05)ضافة وكانت الفروق معنوية عند مستوى لمجموعة اإل (MDA)المالونديالديهايد مستوى 

Yue et al., 2009) ) فهو يحمي غشاء الخلية  ،نزيماتكسدة وعامل مساعد لكثير من اإلأالزنك يؤدي دور مضادات  ن  ألوذلك
ن حس  ت السيلينيومضافة إ ، كما أن(Bettger and Deel, 1981)حماض الدهنية ألكسدة امانع أل كونهكسدية أصابات التاإلضد 

  ةضرار الجذور الشاذأوهو ضروري لحماية الخاليا من  ،( (Mouasaie at al., 2017 غنام ألكسدي في اأتلحالة االجهاد ا
Zurczynska et al., 2013) )  كسدة قوية أوتعمل كمضادات Hassan et al., 2017)).   

 للمعامالت مقارنةً  P) > 0.05)وجود تأثير معنوي عند مستوى  التيستسترون تبين نتائج التحليل االحصائي لتركيز هرمون 
مع الزنك( يليه المعاملة  السيلينيومرون في المعاملة الرابعة )ستستيعلى مستوى لهرمون التأ وكانت  30، لليوم الشاهدبمجموعة 

جاءت  .لم تظهر فروقًا معنوية بين فترات المعامالت بينما الشاهدبمجموعة  ( مقارنةً السيلينيومثم المعاملة الثانية ) ،الثالثة )الزنك(
ملغ/ كغ مادة جافة  80و 40ضافة مستويات الزنك )كبريتات الزنك( إعند ( Liu et al., 2015 )هذه النتائج متفقة مع دراسة 

 التيستسترون زيادة في تركيز هرمون  ، حيث لوحظمن التجربة اً يوم 90عمار ثالث سنوات لمدة ألذكور الماعز الكشميري لياونينغ ب
ضافة إعند التي بينت أنه  ((Kumar et al., 2013 مع دراسة  اً يضأ. واتفقت (P< 0.05) معنوية عند مستوى كانت الفروق و 

زاد تركيز هرمون  ،مادة جافة مغ/كغ 150ملغ/كغ مادة جافة والزنك )كبريتات الزنك( بتركيز  0.5الصوديوم بتركيز  سيلينات
ومع  .(P<0.01)وكانت الفروق معنوية عند مستوى  الشاهدبمجموعة  ضافة مقارنةً بشكل كبير في مجموعة اإل التيستسترون 

مادة جافة لكباش السفولك المصرية  مغ/كغ 0.1الصوديوم بتركيز  سيليناتالتي أضيف فيها  (MARAI et al., 2009)دراسة 
بمجموعة  مقارنةً  7.41 بلغتضافة رون بمجموعة اإلستستيمستوى هرمون الت مما أدى إلى ارتفاعسنة  2.5الى  1.5عمار أب

 على الخاليا الخاللية للخصية مباشرةً  السيلينيوم يؤثر. (P>0.01)لم تكن الفروق معنوية عند مستوى  3.9 التي بلغت الشاهد
الزنك يحتوي على كون  (Yousef et al., 1990) بشكل مباشرمامي للغدة النخامية ألهرمونات الفص ا فرازإفيؤثر على 

ويؤثر على الخصائص التناسلية عن طريق تنشيط الظهارة الجرثومية للنبيبات المنوية  ،التيستسترون هرمون  اً ساسأنزيمات ويحفز إ
 .(Wong et al., 2002) التيستسترون فراز هرمون إفيحفز 

 االستنتاجات:
ضافة الزنك )كبريتات الزنك( إمع علف  مغ/كغ 0.5الصوديوم( بتركيز  سيلينات) السيلينيومضافة إ ن  أ الدراسةنستخلص من هذه 

وبعض الصفات الكيمياحيوية في مصل دم كباش  ،التيستسترون وهرمون  ،كسدةألحالة ا منن حس  يعلف  مغ/كغ 100بتركيز 
 الكوردي.
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 بعض المؤشرات الكيمياحيوية في مصل دم كباش الكوردي فيوالزنك  السيلينيومضافة إثير أالخطأ القياسي لت± المتوسط  .1جدول ال

       .P) > 0.05لى وجود فروق معنوية عند مستوى   )إالحروف المختلفة في العمود الواحد تشير      

 :المراجع
Al-Zamely, M.Y.O.; and M.S. Al-Nimer (2001). Detection the level of peroxynitrite and related 

with antioxidants status in the serum of patients with acute myocardial infraction national. 

J. of Chemistry. 4: 625-637. 

Antunovic, Z.; J. Novoselec; M. Speranda; T. Klapec; S. Cavar; B. Mioc; Z. Klir; V. Pavic; and R. 

Vukovic (2014). Influence of dietary supplementation with selenium on blood metabolic 

profile and thyroid hormones activities in fattening lambs. Pak Vet J., 34: 224-228. 

Belstein, M.; and P.D. Whanger (1986). Deposition of dietary organic and inorganic selenium in rat 

erythrocyte proteins. J Nutr., 116: 1701-1710. 

Bertelsmann, H.; H. Sieme; D. Behne; and A. Kyriakopoulos (2007). Is the distribution of selenium 

and zinc in the sublocations of spermatozoa regulated? Ann N.Y. Acad Sci., 1095: 204–08. 

هرمون    

 التستستيرون
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(MDA)        

الجلوتاثيون      
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56.000± 

3.215ab 
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المعاملة 

 الثانية

6.143± 
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1.000ab 
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المعاملة 
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6.500± 

0.208a 
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المعاملة 

 الرابعة
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Abstract 

The study was conducted to evaluate the effects of supplementing selenium, 

zinc and combination of them on the level of antioxidants and some blood 

biochemical indicators of 12 individual Kurdi rams, aged between 16 - 18 

months. The rams were divided to four groups and each group contained 3 

rams. The control group, basal diet without Se and Zn, the second group 

selenium (sodium salinate) was added as 0.5 mg / kg of feed, the third group 

zinc (zinc sulphate) was added as 100 mg/kg of feed, and the fourth group 

selenium with zinc were added as 0.5 + 100 mg/kg of feed, then given by 

gelatinous capsules daily for 90 days. Blood samples were taken from the 

rams (three for each treatment), on the 30 days, 60 days and before ending 

the feeding trails (90 days). The results showed a significant increment in 

Testosterone hormone, blood urea, glutathione (GSH) and Malondialedhyde 

(MDA) in the blood serum in the groups that added Se, Zn and 

combinations of them to the feed compared to the control group. An 

increase in the concentration of the Aspartate Transaminase (AST) and 

Alanine Transaminase (ALT) in blood serum in the groups that added Se, 

Zn and combination of them to the feed compared to the control group. In 

addition, the total protein in the blood serum did not differ significantly 

between treatments on the 30, 60 and 90 days of the experiment. The results 

concluded that the addition of selenium and zinc supplements improved 

significantly of the situation of antioxidants, Testosterone hormone and 

some serum biochemical indicators of Kurdi rams. 

Key words: Selenium, Zinc, Kurdi rams, Biochemical indicators. 
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