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دراسة دور حامض الفوليك وفيتامين  B12في الصفات الفسيولوجية وبعض المعايير
الكيموحيوية للدم في النعاج العواسية أثناء الحمل والوالدة وحمالنها الرضيعة من الوالدة الى
الفطام .
سهاد جميل هادي الجبر
فرع الفسلجة واألدوية البيطرية
كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء
الملخص
أجريت هذه الدراسة في أحدى المزارع األهيةة ممطقةة الاججةة الاجمةة لل دديطة اللية وأساخدم في هذه الدراسة  42نةجة
عواسةة دع حمالنهج وقد ميغ عمر األدهجت  3سطوات ودةدل وزنهج في مداية الاجرمة  22 - 23كغم وزعت هذه اللةوانجت
عشوائةج لل أرمع دججدةع داسجوية مجلةدد ( 6نةجة في كل دجموعة) غذيت الطةجج عي عيةةة دركزة دوحدة لضجفة لل السمجح لهج
مجلرعي الةودي عي اللشجئش لمدة ساة سجعجت يودةج وقد اسامرت الاجرمة دن األشهر الثالثة األخةرة دن اللمل لغجية فقجم
اللمالن وقد جرعت الطةجج أثطجء اللمل واللمالن اثطجء الرضجعة مجلفةاجدةطجت ( B9و  ) B12وتضمطت المةجدالت عي المةجدية
األول (دجموعة السةقرة) الاي لم تةدم فةه الفةاجدةطجت مةطمج جرعت حةوانجت المجموعة الثجنةة ملجدض الفولةك فةاجدةن B9
ماركةز  5ديغم وجرعت حةوانجت المجموعة الثجلثة  445وحدة دولةة دن فةاجدةن , B12جرعت حةوانجت المجموعة الرامةة مخيةط
دن الفةاجدةطةن ( B9و  ) B12ادج مجلطسبة ليلمالن فةد جرعت خالل فارة الرضجعة عن طريق الفم ماركةز  1ديغم دن حجدض
الفولةك في المةجدية الثجنةة  ,وفي المةجدية الثجلثة جرعت اللمالن  145وحدة دولةة دن فةاجدةن  B12والمةجدية الرامةة جرعت
مخيةط دن الفةاجدةطةن مجإلضجفة لل دةجدية السةقرة (المجموعة األول ) الاي لم يةدم لهج الفةاجدةطةن وأشجرت ناجئج الاليةل
اإلحصجئي وجود فروق دةطوية ( )P≤0.05في درجة حرارة جسم الطةجج واللمالن الرضةةة مةن المةجدالت وفروق عجلةة
المةطوية ( )P≤0.01في دةدالت ضرمجت الةيب وسرعة الاطفس في الدقةةة الواحدة مةن المةجدالت في الطةجج واللمالن الرضةةة,
كمج لوحظ تلسن حسجمي في نسبة حةوية الطةجج واللمالن الرضةةة مةن دةجدالت الفةاجدةطجت دةجرنة عن دةجدية السةقرة ادج
مجلطسبة ليصفجت الددوية فةد أظهرت الطاجئج زيجدة دةطوية ( )P≤0.05في داوسط هةموكيومةن الكرية  MCHوعدد الخاليج
اليمفجوية  lymphocytesدع زيجدة عجلةة المةطوية ( )P≤0.01في داوسط عدد كريجت الدم اللمر  RBCوخاليج الدم البةض
 WBCودساوى خضجب الدم  Hbوحجم كريجت الدم المرصوصة  PCVودةدل تركةز هةموكيومةن الكرية  MCHCفي عةطجت
دم الطةجج واللمالن المةجدية ملجدض الفولةك وفةاجدةن  B12دةجرنة دع دةجدية السةقرة يساطاج دن الدراسة ان تةديم حجدض
الفولةك وفةاجدةن  B12ادى ال تلسن دةطوي في المظجهر اللةوية الفسيجةة والصفجت الكةموحةوية ليدم
الكيمجت الدالة  :حجدض الفولةك  ,فةاجدةن  , B12المظجهر اللةوية  ,المةجيةر الددوية

Study of role of folic acid and vitamin B12 on physiological traits and some
biochemical blood parameters of pregnant Awassi ewes and its lambs during the
gestation and parturition and their lambs from lambing to weaning
Suhad J.H.AL-Jabor
Physiology and pharmalogy Dept.,
College of Veterinary Medicine, Alqassim Green University.
Abstract
This study was conducted in a civil farm of Tagia area in Hilla city. 24 of pregnant Awassi ewes
with sucking lambs were used . Ewes were about 3 years old with average live weight of 43-44 kg
at the beginning of the experiment .The animals were randomly distributed into four equal groups (6
ewes per each group). Ewes were fed concentrate diet in addition 6 hours/day on grass pastures.
This study was lasted from the 3rd month of gestation until weaning of their lambs .Ewes and their
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lambs were dosed vitamins (B9 and B12) during gestation and lactation. Treatments include the first
group (control group) vitamins were not offered to animals. In the second treatment animals were
dosed with 5 mg of folic acid (vitamin B9) , in the third treatment animals were dosed with 225 IU
of B12 vitamin ,and in the fourth treatment animals were dosed with mixture of both vitamins (B9
and B12) .As for ewes lambs ,the first during suckling period were not dosed with any vitamins
(control) . while in the second treatment were dosed with 1 mg of folic acid ,in third treatment
lambs were dosed with 125 IU of vitamin B12, and in fourth treatments lambs were dosed with
mixture of two vitamins during the suckling period. The statistical analysis of results revealed
significant differences (P≤0.05) in the average of body temperature of ewes and suckling lambs
between among treatments and highly significant differences (P≤0.01) on respiratory rate and heart
pulse per minute among different treatments of ewes and suckling lambs. Results also showed
mathematical important in viability rate improved of ewes and suckling lambs among vitamins
)treatment as compared with control group. Blood parameters showed significant increase (P≤0.05
in the means corpuscular hemoglobin (MCH) and the accounts of lymphocytes and high significant
increase (P≤0.01) in the means of the accounts of red blood cells (RBC) , white blood cells (WBC) ,
haemoglobin level (Hb), PCV , mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) in the blood
samples of ewes and lambs that treated with folic acid and vitamin B12 as compared with the
control treatment . it was concluded that offering folic acid and vitamin B12 signficantly improved
the physiological viability traits and blood biochemical characteristics.
Key words: folic acid, vitamin B12, vital appearances, blood parameters .
) , (DNAكمج ان نةصه يسبب حدوث خيل في تكوين
األنبوب الةصبي الجطةطي خجصة الطسجء اليواتي يةجنةن دن
أدراض في الكبد مسب نفجذ خزين الكبد دن حجدض الفولةك
( Benetteو  )4113 , Brownكمج الحظ El-Barody
( )2002أن أعقجء حجدض الفولةك ليلمالن الطجدةة أدى لل
زيجدة نسبة حةوية اللمالن وزيجدة في عدد خاليج الدم البةض
ودساوى الهةموكيومةن والكيومةولةطجت المطجعةة دن نوع IgG
في الدم ,كمج رافق ذلك انخفجض في درجة حرارة المساةةم
وسرعة الاطفس في اللمالن المةجلجة ملجدض الفولةك وفي
الةجول فةد وجد  Levesqueوآخرون ( )1883زيجدة
دةطوية في سرعة نمو الةجول الرضةةة ناةجة تةديم حجدض
الفولةك ممةدل 2و 16ديغم/كغم وزن حي يودةج في الغذاء وقد
تلسةن وتطشةط دةدالت الطمو في جسم
عزى ذلك لل
الةجول كمج أشجرت ناجئج  Schwabوآخرون ( )4116ال
لن حجدض الفولةك ياأثر مطسبة الةيف الخشن لل الةيف
المركز في عالئق تغذية أمةجر الليةب يطةكس ذلك عي دوره
في تلسن نمو عجالت الليةب أثطجء درحية الرضجعة

المقدمة
يةد حجدض الفولةك  ) folic acidفةاجدةن  (B9دن
الفةاجدةطجت الذائبة مجلمجء وهو ضروريج لاخيةق األحمجض
الطووية  DNAو  Davis( RNAو )1811 , Nicole
لاخيةق البروتةطجت ) Changeو )1894 , kaiserفضال عن
زيجدة فةجلةة ونشجط الكبد ) Harperوآخرون  )1886 ,وقد
أشجرت دراسجت عديدة أل ان تةديم حجدض الفولةك
ليلةوانجت الرضةةة في طور الطمو يلسن دةدالت الزيجدة
الوزنةة الةودةة ) Dumoulinوآخرون Matte , 1881 ,
وآخرون  Afify , 1881و El- , 1885 Makled
 , ) 4114 Barodyفةمج وجد  Kolbوآخرون ()1888
تلسن في دةدالت الزيجدة الوزنةة الةودةة في اللةوانجت
المجارة الطجدةة عطد تجريةهج ملجدض الفولةك وأعزوا ذلك
لل دسجهمة ونشجط حجدض الفولةك في تجديد الخاليج وأنسجة
جسم اللةوان ناةجة زيجدة سرعة انةسجم الخاليج وقد انةكس
ذلك في سرعة الطمو في جسم اللةوانجت الطجدةة كمج أشجرت
ناجئج مةض الدراسجت (  Girardوآخرون  )4118 ,ال
ضرورة تجهةز حجدض الفولةك في عالئق اللةوانجت
المزرعةة في الشهور دن اللمل وأثطجء فارة الرضجعة ولناجج
الليةب

ومجلطسبة لاأثةر فةاجدةن  B12فةد أوضلت ناجئج مةض
الدراسجت لن اللةوانجت الاي تةجني دن نةص فةاجدةن B12
في جسمهج يمكن لن يسبب خفض دساوى الخصومة
وانخفجض في دةدل عدد الوالدات وانخفجض في أوزان
الموالةد و دةدل الطمو و دةدل نمو الصوف وتدهور نوعةاه
كمج وجد لن نةص فةاجدةن  B12يضةف وظجئف الجهجز
المطجعي ليلةوان و يؤدي ذلك لل اإلصجمة مجألدراض المةدية
الاي تلدث ناةجة اإلصجمة مجلقفةيةجت المةدية المسببة
لإلصجمجت اللجدة مجألدراض ( Papadopoulouوآخرون ,

ادج في الطسجء اللوادل فةد وجد أن نةص حجدض الفولةك
اإلصجمة ممرض فةر الدم ذي الخاليج
يؤدي لل
الكبةرة  Megaloblastic anemiaألنه ضروري لاخيةق
البةوريطجت والبريمةديطجت والاي تةد دواد أولةة ضرورية
لاصطةع اللجدض الطووي Deoxyribonucleic acid
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األول الطةجج الاي وزعت عشوائةج لل أرمةة دججدةع
داسجوية مجلةدد (  6نةجة في كل دجموعة) عطد تسفةدهج دن
قبل الكبجش وخالل فارة الةمل مجلبلث اعابرت المجموعة
األول دن الطةجج دجموعة سةقرة الخجلةة دن الفةاجدةطجت
( B9و  )B12وتم لعقجء الطةجج حجدض الفولةك (فةاجدةن B9
) ماركةز  5ديغم  /نةجة مشكل يودي مقريةة الاجريع الفموي
في المجموعة الثجنةة وفي المجموعة الثجلثة أعقةت الطةجج
ممةدار  445وحدة دولةة دن فةاجدةن  / B12نةجة ممةدل
درتةن في األسبوع وفي حةوانجت المجموعة الرامةة أعقةت
خيةط دن الفةاجدطةن ( B9و  )B12ليفارة دن مداية ألاسفةد
وخالل فارات اللمل و الوالدة والرضجعة لغجية ميوغ حمالنهج
عمرالفقجم عي الاوالي وتم أللصول عي حجدض ألفولةك
دن شركة ) G.T.Pharma.) Pvt. Ltd.ألهطدية وتم قةجس
الصفجت الاجلةة وهي قةجس درجة حرارة الجسم وسرعة
الاطفس وعدد ضرمجت الةيب والطبض ليطةجج في االشهر
الثالث األخةرة دن اللمل ,كمج تم سلب عةطجت الدم دن
الطةجج دن الوريد الوداجي درتةن في األسبوع األخةر دن
فارة اللمل الساخدادهج ليفلوصجت الكةموحةوية ليدم لدراسة
الصفجت الاجلةة  :عدد كريجت الدم اللمر  ,RBCعدد خاليج
الدم البةض  ,WBCدساوى خضجب الدم Hemoglobin
 ,levelوحجــم كريجت الدم المرصوصة Packed ( PCV
 , ) cell volumeوتم أيججد دةدل حجـم الكرية اللمـراء
 )Mean corpuscular volume( MCVودةدل
هةموكيومةـن الكريــة Mean corpuscular ( MCH
 ,)hemoglobinودةدل تركةز هةموكيومةن الكرية
Mean corpuscular hemoglobin
MCHC
مموجب طريةة ()1816 , Coles
)concentration
ومجساخدام جهجز عد الخاليج  Haemocytometerلةد
كريجت الدم اللمر وخاليج الدم البةض وطريةة سجهيي Sahli
 methodلةةجس دساوى خضجب الدم  Hb levelوكجن
الةيف المركز المةدم ليطةجج ياكون دن (  %51شةةر اسود
دجروش و %31نخجلة حطقة و  %1تبن اللطقة و%11
جت أخضر و %1حجر الكيس و %1ديح القةجم) وفي
المرحية الثجنةة دن البلث اجريت الاجرمة عي  49حمل
دولود حديثج دن نفس الطةجج الاي اساخددت في المرحية
األول دن البلث و قسمت هذه اللمالن عشوائةج لل أرمةة
دججدةع داسجوية ممةدل  6حمل في كل دجموعة ,واعابرت
المجموعة األول دن اللمالن دجموعة سةقرة الخجلةة دن
الفةاجدةطجت وأعقةت المجموعة الثجنةة مقريةة الاجريع
الفموي حجدض الفولةك ماركةز  1ديغم لكل حمل ممةدل
درتةن في االسبوع وفي المجموعة الثجلثة اعقةت فةاجدةن
 B12ممةدار  145وحدة دولةة لكل حمل درتةن في االسبوع
الواحد وأعقةت حمالن المجموعة الرامةة خيةط دن الفةاجدطةن
( B9و  )B12مطفس الاراكةز المذكورة اعاله عابجرا دن دوعد
الوالدة لغجية ميوغهج عمر الفقجم وتم تجريع اللمالن
مجلفةاجدةطجت عن طريق الفم مجساخدام المجرعة البةقرية
المدرجة وتم االماداء مجلاجريع مهذا الفةاجدةطجت مةد والدة
اللمالن مأرمع سجعجت وممةدل درتةن أسبوعةج وللةن دوعد

 )4113كمج أشجرت دراسجت عديدة لل أن اساخدام فةاجدةن
 B12في تغذية أمةجر الليةب قد أدى تلسةن الجهجز المطجعي
ليجسم وزيجدة نشجط أداء اللةوان ولناججه (1881 , Simon
و  )1882 , Lardinoiseوفي هذا الصدد فةد الحظ
 Papadopoulouوآخرون ( )4113وجود فروقجت عجلةة
المةطوية في دساوى كيوكوز الدم مةن دةجدية السةقرة الخجلةة
دن فةاجدةن  B12والمةجدية الاجريبةة اللجوية عي فةاجدةن
 B12كمج أوضلت ناجئج مةض الدراسجت ()4111 , Mills
انه يمكن تالفي اإلصجمة ممرض األنةمةج الخبةثة وذلك عن
طريةة أعقجء األفراد مصورة دطاظمة دن جرعجت دن
فةاجدةن  B12دع فةاجدةن حجدض الفولةك ومأتبجع هذه القريةة
يطةكس تأثةرهج في المدى البةةد في تلصةن الجسم دن حدوث
حجالت نةص فةاجدةن  B12مةطمج ذكر  Morrisوآخرون
( )4119أن أعقجء األفراد المسطةن جرعجت واطئة دن دن
فةاجدةن  B12دع دساويجت عجلةة دن حجدض الفولةك في
سةرم الدم تؤدي لل اإلصجمة ممرض ضةف اإلدراك
الةصبي واألنةمةج الخبةثة لدى المسطةن مةطمج مجلمةجمل وجد أن
أعقجء جرعجت دطاظمة وداوازنة دن فةاجدةن  B12دع
دساويجت عجلةة دن حجدض الفولةك في دصل الدم األفراد
تؤدي لل حمجية وتلصةن األفراد ضد درض ضةف اإلدراك
الةصبي ودطع حدوث حجالت الطةص مفةاجدةن  B12في األفراد
الهدف دن الدراسة اللجلةة:
 1دراسة تأثةر نوع الفةاجدةن المساخدم في مةض المةجيةر
الددوية في الطةجج اللوادل المصجمة مفةر الدم والضةف الةجم
ودوالةدهج الرضةةة الطجدةة
 4دراسة تأثةر نوع الفةاجدةن المساخدم في المظجهر اللةوية
في جسم الطةجج اللوادل ودوالةدهج الطجدةة
 3دةرفة المةجدية األفضل الاي تلاوي عي الفةاجدةطجت الاي
تةقي أفضل الطاجئج في كجفة الصفجت المدروسة في الطةجج
ودوالةدهج الطجدةة

طرائق ومواد البحث
اجري البلث في أحدى المزارع األهيةة في قرية الاججةة
الواقةة في جطوب دديطة اللية مملجفظة مجمل واساخدم في هذه
الاجرمة  42نةجة عواسةة تةجني دن الهزال والضةف الةجم
وسةوط الصوف وشلوب األغشةة المخجطةة ليلةوانجت
حةطت الطةجج في مداية الاجرمة مةةجر )) Ivermectin
المصطع دن قبل شركة فجمكو االردنةة مجرعة ميغت  1 4ديغم
 /كغم دن الوزن اللي تلت الجيد ليةضجء عي القفةيةجت
الداخيةة والخجرجةة وتم لجراء تزادن ليشبق ليطةجج مجساخدام
االسفطججت المهبيةة اللجوية عي هردون البروجسارون
وشميت هذه الاجرمة عي درحياةن ,أساخدم في المرحية
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المةجدية الثجلثة هذا وقد ميغت داوسط درجة حرارة الجسم في
الطةجج الةواسةة اللوادل , 31 55 , 31 15 , 38 65
 39 11م °ليمةجدالت األرمةة عي الاوالي وكذلك أوضلت
الطاجئج وجود فروقجت عجلةة المةطوية ( ) P≤0.01في داوسط
ضرمجت الةيب في الطةجج اللوادل دجمةن المةجدية األول عن
المةجدالت الثجنةة والرامةة وكذلك دجمةن المةجدياةن الثجنةة
والرامةة مةطمج لم تظهر أية فروقجت دةطوية في داوسقجت
ضرمجت الةيب مجلدقةةة دجمةن المةجدياةن األول والثجلثة هذا
وقد ميغت داوسقجت ضرمجت الةيب مجلدقةةة الواحدة , 81 51
 91 11 , 19 11 , 91 11نبضة/دقةةة ليمةجدالت (السةقرة
 ,فةاجدةن  , B12حجدض الفولةك  ,حجدض الفولةك  +فةاجدةن
 )B12عي الاوالي أدج سرعة الاطفس في الطةجج اللوادل فةد
أظهرت الطاجئج وجود فروقجت عجلةة المةطوية ( )P≤0.01في
داوسقجت هذه الصفة دجمةن المةجدية األول (السةقرة) عن
المةجدالت الثجلثة (حجدض الفولةك) والرامةة (حجدض الفولةك
 +فةاجدةن  )B12في حةن لم تظهر الطاجئج وجود فروقجت
دةطوية دجمةن المةجدياةن الثجنةة والثجلثة دن جهة ودن جهة
أخرى دجمةن المةجدياةن الثجنةة والرامةة هذا وقد ميغت
داوسقجت سرعة الاطفس مجلدقةةة 61 51 , 63 51 , 96 51
 59 51 ,درة/دقةةة ليمةجدالت األرمةة عي الاوالي أدج
نسبة اللةوية في الطةجج خالل فارة اللمل والوالدة والرضجعة
فةد نفةت نةجة واحدة في المجموعة االول (دجموعة
السةقرة) مسبب الهزال والضةف الةجم وفةر الدم ومذلك
أظهرت الطاجئج في الجدول ( )1أن نسبة اللةوية ليطةجج قد
ميغت  %111 , 111 , 111 , 12في المةجدالت األرمةة
عي الاوالي أدج في الموالةد الرضةةة فةد مةطت الطاجئج في
الجدول ( )4وجود فروقجت دةطوية ( )P≤0.05في دةدالت
درججت حرارة المساةةم دجمةن المةجدية األول (السةقرة) عن
المةجدالت الثالثة الاجريبةة االخةرة مةطمج لم تظهر اية فروقة
دةطوية مةن المةجدالت الثالث األخةرة في داوسقجت هذه
الصفة وقد ميغت دةدالت درجة حرارة الجسم في الموالةد
الرضةةة  39 11 , 31 55 , 31 15 , 38 65م ºليمةجدالت
األرمةة عي الاوالي في حةن أظهرت الطاجئج (جدول )4
وجود فروقجت عجلةة المةطوية ( )P≤0.01في داوسقجت عدد
ضرمجت الةيب وسرعة الاطفس مجلدقةةة في دججدةع اللمالن
الرضةةة دجمةن المةجدية األول (السةقرة) عن كال المةجدياةن
الثجنةة (فةاجدةن  (B12والرامةة (خيةط دن حجدض الفولةك
وفةاجدةن  ) B12وقد ميغت داوسقجت عدد ضرمجت الةيب
 61 51 , 92 51 , 91 11 , 98 51نبضة/دقةةة وسرعة
الاطفس  51 53 , 64 51 , 59 , 69درة/دقةةة ليمةجدالت
األرمةة عي الاوالي

الفقجم البجلغة  3أشهر ,وتم قةجس درجة حرارة جسم اللمالن
وسرعة الاطفس/دقةةة وعدد ضرمجت الةيب/دقةةة ليلمالن في
األسبوع  14دن الةمر ,كمج تم سلب عةطجت الدم دن اللمالن
مةمر  14أسبوع ومةد جمع عةطجت الدم دبجشرة دن اللمالن
أعةد أجراء نفس الفلوصجت الددوية أنفة الذكر كمج جرى في
األدهجت وتم حسجب نسبة اللةوية ليطةجج ودوالةدهج الطجدةة
مجساخدام ألمةجدلة ألاجلةة -:
نسبة اللةوية في الطةجج = عدد ألطةجج ألبجقةة عي قةد أللةجة
(الةس والصجئغ )4111,
× 111
عدد ألطةجج ألكيي

نسبة أللةوية في أللمالن ألرضةةة = عدد أللمالن ألبجقةة
عي قةد أللةجة × ( 111الةس والصجئغ )4111,
عدد أللمالن ألكيي
التحليل اإلحصائي :اجري الاليةل اإلحصجئي ليبةجنجت
الخجصة مجلطةجج واللمالن مجساخدام الاصمةم الةشوائي الكجدل
 CRDمجالتججه الواحد One way analysis of variance
(الراوي وخيف هللا  )4111 ,وتم اخابجر دةطوية الفروقجت
مةن داوسقجت الصفجت المدروسة في المةجدالت مجساخدام
اخابجر دنكن (  )1855 , Duncanعطد دساوى المةطوية
 1 15أو 1 11
واساخدم الطموذج الريجضي لياجرمة عي الطلو الاجلي :
Yij = µ + ti + eij
حةث أن :
 = Yijقةمة المشجهدة  jالاي تؤثر عيةهج المةجدية i
 = µالماوسط الةجم ليصفجت
 = tiتجثةر المةجدية  iوالاي تةطي نوع الفةاجدةن المساخدم
 = eijالخقج الةشوائي المرافق لكل دشجهدة والذي افارض انه
ياوزع عشوائةج وطبةةةج ودساةال ()NID
النتائج والمناقشة
أشجرت ناجئج المظجهر الفسةولوجةة ليطةجج اللوادل الموضلة
في جدول ( )1وجود فروقجت دةطوية ( ) P≤0.05في داوسط
درجة حرارة الجسم مةن المةجدية األول (دجموعة السةقرة)
عن المةجدياةن الثجنةة والرامةة (فةاجدةن  , B12حجدض
الفولةك  +فةاجدةن  )B12مةطمج لم تظهر فروقجت دةطوية في
داوسط درجة اللرارة مةن المةجدالت الثجنةة والثجلثة والرامةة
هذا دن نجحةة ودن نجحةة أخرى دجمةن المةجدية األول عن

وقد أظهرت ناجئج الدراسة اللجلةة وجود انخفجض دةطوي
ديلوظ في دةدالت درججت حرارة المساةةم في كل دن الطةجج
واللمالن ويةزى ذلك لرممج ال أن حجدض الفولةك وفةاجدةن
 B12أذ يةمالن مصورة داأزرة دع حجدض االسكورمةك
كمواد دضجدة لإلجهجد اللراري والذي يسجهم في تطظةم درجة
حرارة الجسم دن خالل تأثةرهج عي فةجلةة الغدة الدرقةة
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ومذلك ميغت نسبة حةوية اللمالن  %61في دجموعة
السةقرة و %11في المجموعة الثجنةة ,و %111في
المجموعاةن الثجلثة و الرامةة وتافق ناجئج هذه الدراسة دع دج
توصل الةه المهداوي وآخرون ( )4118الذين وجدوا
أنخفجض عجلي ألمةطوية في دةدالت درجة جرارة ألجسم
وسرعة ألاطفس وعدد ضرمجت ألةيب في ألدقةةة ألواحدة في
أللمالن ألرضةةة المةجدية ملجدض الفولةك ممساويجت 1 61
 1 , 1 11 ,ديغم/حمل دةجرنة ممجموعة السةقرة الغةر
المةجدية ملجدض الفولةك خالل فارة الرضجعة كمج تافق هذه
الطاجئج دع ناجئج ألاي حصل عيةهج ألمهداوي ( )4111الذي
الحظ حصول أنخفجض عجلي ألمةطوية ( )P≤0.01في دةدل
ألصفجت المذكورة في دججدةع الطةجج اللوادل الةواسةة
المةجدية ملجدض الفولةك ممساويجت ( 14 , 1 , 2ديغم/يوم)
ودججدةع أللمالن ألمةجدية ملجدض ألفولةك (,1 51 ,1 45
 1 95ديغم) عن دجموعة ألمةجرنة ألخجلةة دن حجدض
ألفولةك وكذلك تافق هذه الطاجئج دع دجذكره El-Barody
(  )2002الذي الحظ تلسن عجلي ألمةطوية في دةدالت نسبة
حةوية أللمالن في حمالن أالوسةمي ألمةجدية ملجدض
ألفولةك ممساويجت  1 61 , 1 31ديغم/كغم وزن حي في
أللمالن عن دجموعة السةقرة الخجلةة دن حجدض الفولةك
وقد ميغ دةدل نسبة حةوية أللمالن  %111 , 11 , 61عي
ألاوالي

(  ) Thyroid glandودةدالت االيض ( Takahashi
وآخرون  ) 1881 ,دمج يؤدي لل انخفجض السرعة االيضةة
األسجسةة وهذه مدورهج تؤدي ال تةيةل القجقة الطجتجة دن
تمثةل الغداء وكطاةجة لذلك يظهر انخفجض في درجة حرارة
المساةةم وسرعة الاطفس  ,ويافق ذلك دع ناجئج دراسجت
اخرى ( Takahashiوآخرون , El-Barody) , 1881
 )4114لوحظ فةهج حصول أنخفجض دةطوي في درجة حرارة
الجسم في دججدةع اللمالن المةجدية ملجدض الفولةك دةجرنة
دع دجموعة السةقرة وكذلك تشةر الطاجئج في الجدولةن
( )4,3في الطةجج ودوالةدهج الرضةةة موجود انخفجض عجلي
المةطوية في دةدالت سرعة ألاطفس وعدد ضرمجت ألةيب في
ألدقةةة ألواحدة في الطةجج واللمالن ألرضةةة ألمةجدية
ملجدض ألفولةك عن دةجدية ألمةجرنة ويةزى ذلك لل نشجط
هذا ألفةاجدطةن ودورهم في تخيةق فةاجدةن Ascorbic ( C
 ) acidوالاأثةر في فةجلةجت ألغدة ألدرقةة لذ يؤدي لل تةيةل
نشجط ألغدة ألدرقةة دمج يؤدي لل انخفجض ألسرعة أاليضةة
وهذه مدورهج تؤدي لل تةيةل ألقجقة ألطجتجة دن تمثةل ألغذاء
في أنسجة ألجسم مسبب اساخدام حجدض الفولةك وفةاجدةن
 B12كمضجدات لإلجهجد اللراري في الطةجج واللمالن
( Harperوآخرون  1886و Takahashiوآخرون 1881
و )4114 El-Barodyومجلطسبة للةوية اللمالن الرضةةة
حةث حدثت أثطجء الاجرمة هالك  3حمالن في دجموعة
السةقرة وهالك حجلة واحدة في المجموعة الثجنةة دن اللمالن

جدول ( :)1تأثير أعطاء حامض الفوليك وفيتامين  B12بطريقة التجريع الفموي في المظاهر الحيوية للنعاج العواسية

المةجدية األول

المةجدية الثجنةة

المةجدية الثجلثة

المةجدية الرامةة

الصفجت المدروسة

(السةقرة)

(فةاجدةن(B12

(حجدض الفولةك)

(حجدض الفولةك  +فةاجدةن(B12

 -1درجة حرارة الجسم (مA 1 45 ± 38 95 *:)º

B 1 15 ± 31 35

AB 1 51 ± 38 11

B 1 11 ± 39 81

A 1 51 ± 81 51

B 1 82 ± 91 11

A 1 11 ± 19 11

C 4 11 ± 91 11

 -4دةدل ضرمجت الةيب **:
(نبضة /دقةةة)
 -3دةدل سرعة الاطفس ** :

A 1 51 ± 96 51

BC 1 51 ± 63 51

B 1 51 ± 61 51

C 4 51 ± 59 51

(درة/دقةةة)
 -2نسبة حةوية الطةجج (:)%

11

111

111

111

الصفة الاي تلمل داوسقجتهج حروف دخايفة أفةةج تدل عي وجود فروقجت دةطوية عطد دساوى أحامجل  1 15أو 1 11
 NSفروقجت غةر دةطوية
1 11

* فروقجت دةطوية عطد دساوى أحامجل 1 15

81

** فروقجت عجلةة المةطوية عطد دساوى أحامجل
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جدول ( :)2تأثير أعطاء حامض الفوليك وفيتامين  B12بطريقة التجريع الفموي في المظاهر الحيوية للحمالن الرضيعة
العواسية .

المةجدية األول

المةجدية الثجنةة

المةجدية الثجلثة

المةجدية الرامةة

الصفجت المدروسة

(السةقرة)

(فةاجدةن(B12

(حجدض الفولةك)

(حجدض الفولةك+فةاجدةن
(B12

-1درجة حرارة الجسم
(م*:)º

A 1 35 ± 38 65

B 1 15 ± 31 15

B 1 15 ± 31 55

B 1 41 ± 39 11

 -4دةدل ضرمجت الةيب
(**:نبضة /دقةةة)

A 4 11 ± 98 51

B 1 11 ± 91 11

AB 1 51 ± 92 51

B 1 51 ± 61 51

 -3دةدل سرعة الاطفس :
**(درة/دقةةة)

A 2 11 ± 69 11

B 3 11 ± 59 11

AB 1 51 ± 64 51

B 6 51 ± 51 53

 -2نسبة حةوية اللمالن
(:)%

61

11

111

1111

الصفة الاي تلمل داوسقجتهج حروف دخايفة أفةةج تدل عي وجود فروقجت دةطوية عطد دساوى أحامجل  1 15أو 1 11
 NSفروقجت غةر دةطوية
1 11

* فروقجت دةطوية عطد دساوى أحامجل 1 15

** فروقجت عجلةة المةطوية عطد دساوى أحامجل

 FI 41 85 ,وداوسط هةموكيومةن الكرية 11 35 , 11 41
 11 11 , 11 55 ,مةكو غرام وداوسط تركةز هةموكيومةن
الكرية  31 81 , 34 31 , 48 35 , 45 15غم/ديسةيار
والخاليج اليمفجوية  lymphocytesميغ عددهج , 28 64
 59 11 , 52 28 , 54 91و عدد الخاليج الماةجدلة
 Neutrophilsميغ  39 21 , 39 15 , 39 83 , 35 41و
عدد الخاليج اللجدضةة  Eosinophilsكجنت قد ميغ , 14 58
 13 83 , 14 82 , 13 44وعدد الخاليج
االحجدية  Monocyteميغ 2 51 , 2 81 , 5 41 , 5 51
وعدد الخاليج الةجعدية Basophilsكجنت قد ميغ , 1 15
 1 82 , 1 83 , 1 11في الةةطجت الددوية ليمةجدالت األرمع
في الطةجج اللوادل عي الاوالي أدج في اللمالن الطجدةة فةد
ميغت داوسقجت صفجت المةجيةر الددوية (جدول  )2أن عدد
كريجت الدم اللمر قد ميغ , 11 412 , 1 529 , 9 146
 14 523ديةون كرية وعدد خاليج الدم البةض , 9 338
 14 161 , 11 452 , 8 165الف خيةة ودساوى
الهةموكيومةن 14 41 , 11 89 , 8 19 , 9 65غم وحجم
كريج الدم المرصوصة , 32 81 , 34 11 , 46 45
 %39 61وداوسط حجم الكرية 48 41 , 34 31 , 39 21
 FI 41 91 ,وداوسط هةموكيومةن الكرية 11 15 , 11 21
 11 43 , 11 25 ,مةكو غرام وداوسط تركةز هةموكيومةن
الكرية  31 61 , 34 65 , 48 15 , 46 81غم/ديسيةار
والخاليج اليمفجوية  lymphocytesميغ عددهج , 51 51

مجلرجوع لل الطاجئج في الجدولةن ( )2 , 3تشةر ال حصول
زيجدة دةطوية ( )P≤0.05في داوسط عدد الخاليج اليمفجوية
) )Lymphocytesو ودةدل حجم الكرية ) )MCVوزيجدة
عجلةة المةطوية ( )P≤0.01في داوسط عدد كريجت الدم اللمر
( (RBCوعدد خاليج الدم البةض ) (WBCونسبة
الهةموكيومةن ( (Hbوحجم كريجت الدم المرصوصة )(PCV
ودةدل هةموكيومةن الكرية ) (MCHودةدل تركةز
هةموكيومةن الكرية ) (MCHCمةن المةجدالت الاجريبةة
الثالث االخةرة دةجرنة ممةجدية المةجرنة في عةطجت دم الطةجج
واللمالن في الشهر الخجدس دن اللمل مجلطسبة ليطةجج وفي
نهجية الشهر الثجلث دن عمر اللمالن مةطمج لم تظهر ناجئج
الاليةل االحصجئي فروقجت دةطوية مةن المةجدالت األرمةة في
دةدالت تراكةز الخاليج الماةجدلة واللجدضةة واالحجدية
والةجعدية في عةطجت الدم المأخوذة دن الطةجج اللوادل في
الشهر األخةر دن فارة اللمل واللمالن عطد ميوغهج عمر
الفقجم هذا وقد داوسقجت صفجت المةجيةر الددوية في الطةجج
(جدول )3أن عدد كريجت الدم اللمر ميغ , 6 152 , 2 294
 1 511 , 6 625ديةون كرية وعدد خاليج الدم البةض
 8 821 , 1 132 , 1 681 , 6 125الف خيةة ودساوى
الهةموكيومةن 13 48 , 11 22 , 8 81 , 9 25غم وحجم
كريج الدم المرصوصة , 35 61 , 34 41 , 45 91
 %39 11وداوسط حجم الكرية 48 95 , 34 45 , 39 25
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 35 , 1 45 , 1 35 , 1 65في الةةطجت الددوية ليمةجدالت
األرمع في دججدةع اللمالن الطجدةة عي الاوالي

 56 55 , 52 91 , 52 45وعدد الخاليج الماةجدلة ميغ
 31 95 , 34 61 , 34 55 , 33 11وعدد الخاليج اللجدضةة
قد ميغ  1 45 , 1 31 , 1 51 , 1 15والخاليج االحجدية
ميغ  2 55 , 2 61 , 2 51 , 2 21و الةجعدية كجنت قد ميغت

جدول ( :)3تأثير أعطاء حامض الفوليك وفيتامين  B12بطريقة التجريع الفموي في الصفات الكيموحيوية للدم في النعاج
العواسية .
المعاملة األولى

المعاملة الثانية

المعاملة الثالثة

المعاملة الرابعة

الصفات المدروسة

(السيطرة)

(حامض الفوليك)

(فيتامين(B12

(حامض الفوليك  +فيتامين(B12

 ( RBC .1كرية × ** :)116

C 1.14 ± 4.4.2

B 1.11 ± 6.1.4

B 1.31 ± 6.46.

A 1.1. ± 0..11

 ( WBC .2خلية × ** :)113

B 1..0 ± 6.04.

A 1.10 ± 0.601

A 1.20 ± 0.034

A 1.10 ± 0.040

( Hb .3غم) ** :

C 1.11 ± ..4.

BC 1.40 ± 0.01

AB 1.6. ± 11.44

A 1.14 ± 13.20

** : )%( PCV .4

C 1.11 ± 2...1

B 1.11 ± 32.21

AB 1.01 ± 3..61

A 1.21 ± 3..11

** : (Fl) MCV ..

A 1.1. ± 3..4.

B 1.1. ± 32.2.

C 1.4. ± 20...

C 1... ± 20.0.

*:)Pico gram( MCH.6

B 1.11 ± 11.21

AB 1.1. ± 11.3.

AB 1.2. ± 11...

A 1.11 ± 11.11

** :)gm/Dl( MCHC..

D 1... ± 2..1.

C 1.2. ± 20.3.

B 1.01 ± 32.31

A 1..1 ± 30.01

* Lymphocytes .0

B 2.2. ± 40.62

AB 2.12 ± .2..0

AB 1.62 ± .4.49

A 1.34 ± ...11

NS Neutrophils .0

A 2..2 ± 3..20

A 1.1. ± 3..03

A 1.16 ± 3..1.

A 1..1 ± 3..40

NS Eosinophils .11

A 1.2. ± 12..0

A 1..3 ± 13.22

A 1.41 ± 12.04

A 1.01 ± 13.03

NS Monocytes .11

A 1.3. ± ...1

A 1.16 ± ..20

A 1.21 ± 4.01

A 1.30 ± 4..1

NS Basophils .12

A 1.1. ± 1.0.

A 1.11 ± 1.00

A 1.12 ± 1.03

A 1.1. ± 1.04

الصفة الاي تلمل داوسقجتهج حروف دخايفة أفةةج تدل عي وجود فروقجت دةطوية عطد دساوى أحامجل  1 15أو 1 11
 NSالفروق غةر دةطوية

* الفروق دةطوية عطد دساوى أحامجل 1 15

وتشبر الطاجئج أن ضرورة تدعةم اللةوانجت ملجدض الفولةك
وفةاجدةن  B12أحدهمج أو كالهمج أثطجء فطرة الاغذية ليطةجج
خالل درحياي اللمل والرضجعة ودوالةدهج الطجدةة وذلك
لالفةز وتطشةط الجهجز المطجعي ( Girardوآخرون ,
 )1886وقد أظهرت ناجئج دراسة المةجيةر الددوية موجود
ارتفجع دةطوي في عدد كريجت الدم اللمر وتركةز خضجب
الدم وحجم كريجت الدم المرصوصة في الطةجج واللمالن في
المةجدالت الثالث األخةرة دةجرنة دع دجموعة السةقرة
الخجلةة دن الفةاجدةطجت ويةزى سبب ذلك لل أهمةة حجدض
الفولةك وفةاجدةن  B12ودورهمج في تخيةق كريجت الدم اللمر
في كجفة أنواع اللةوانجت (Doumolin , 1968 Stokstad
وآخرون  Girard , 1881و  )1999 Matteوججءت هذه
الطاجئج دقجمةة دع ناجئج  )2002( El-Barodyالذي الحظ

** الفروق عجلةة المةطوية عطد دساوى أحامجل 1 11

زيجدة دةطوية في عدد خاليج الدم البةض وتركةز خضجب الدم
في دججدةع حمالن االوسةمي المصرية المةجدية ماراكةز
دخايفة دن حجدض الفولةك ( 1 61 , 1 31ديغم) دةجرنة
ممجموعة حمالن السةقرة الخجلةة دن حجدض الفولةك كمج
تافق ناجئج هذه الدراسة دع دجتوصل الةه المهداوي وآخرون
( )4118الذين وجدوا زيجدة عجلةة المةطوية في أعداد كريجت
الدم اللمر وخاليج الدم البةض ودساوى خضجب الدم وحجم
كريجت الدم المرصوصة في دم دججدةع اللمالن الةواسةة
المةجدية ملجدض الفولةك ماراكةز (1 11 , 1 11 , 1 61
ديغم) دةجرنة ممجموعة حمالن السةقرة الغةر دةجدية
ملجدض الفولةك وكذلك تافق هذه الطاجئج دع ناجئج البةجتي
( )4118الذين وجدوا زيجدة عجلةة المةطوية في دةدالت أعداد
كريجت الدم اللمر وخاليج الدم البةض وتركةز خضجب الدم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األغشةة الخيوية دن األكسدة الذاتةة ()Auto-oxidation
وهذا يؤدي لل أطجلة عمر الخاليج البةضجء ( Afifyو
 ) 1885 , Mackledوتافق هذه الطاةجة دع دجتوصل الةه
 )1884( Reeceالذي أوضح الزيجدة في تركةز حجدض
االسكورمةك ناةجة دةجدية اللةوانجت ملجدض الفولةك
وفةاجدةن  B12قد سببت زيجدة في حركة خاليج الدم البةض
ومجلاجلي يةمل عي دضجعفة وظةفاهج البيةمةة Phagocytic
 processفي اماالع الجراثةم الغريبة الداخية في الجسم اللي
في اللةوانجت المةجدية ملجدض الفولةك

وحجم كريجت الدم المرصوصة عطد أعقجئهم حجدض الفولةك
عن طرق الاجريع الفموي مطسب ( 14 , 1 , 2 ,1ديغم) في
الطةجج اللوادل و ( 1 95 , 1 51 , 1 45 , 1ديغم) في
حمالنهج الرضةةة دةجرنة ممجموعة السةقرة ليطةجج واللمالن
الطجدةة وان اإللةة الاي يؤثر مهج حجدض الفولةك في تخيةق
كريجت الدم اللمر غةر واضلة مصورة كجدية ولكن تم
دالحظة ان نةص حجدض الفولةك يةرقل تخيةق اللجدض
الطووي  DNAخالل فارة تخيةق كريجت الدم اللمر
 Erythropoiesisويؤخر دن نضوج كريجت الدم اللمر
( Tefferiو  , )1882 , Pruthiولةد لوحظ مجن أعقجء
حجدض الفولةك ليلةوانجت يزيل جزئةج تأثةر نةص فةاجدةن
 B12أثطجء تخيةق كريجت الدم اللمر (  Hoffbrandو
 ) 1883 , Jacksonكمج أظهرت ناجئج هذه الدراسة ارتفجع
دةطوي في عدد خاليج الدم البةض في الطةجج واللمالن في
المججدةع الثالث االخةرة دةجرنة دع دجموعة السةقرة و
يةزى ذلك لل تأثةر حجدض الفولةك وفةاجدةن  B12والذي
يسبب زيجدة في تركةز حجدض االسكورمةك Ascorbic
 acidفي البالزدج ,وأن هذه الزيجدة قد سببت زيجدة في وقجية

نساطاج دن ناجئج هذه ألدراسة أنه يمكن أساخدام حجدض
ألفولةك مججنب فةاجدةن  B12في عالج حجالت فةر ألدم
 megaloblasticوألضةف ألةجم في ألطةجج أللوادل
وكمطشط ليطمو وتةزيز المطجعة في جسم أللمالن ألطجدةة
الرضةةة ودةجودة لالدراض خالل فارة الرضجعة دن الوالدة
لغجية ميوغ عمر الفقجم كمج يشارك الفةاجدطةن (حجدض
الفولةك وفةاجدةن  ) B12ماطظةم درجة حرارة الجسم وسرعة
الاطفس ونبضجت الةيب في اللةوانجت المةجدية ملجدض
الفولةك وفةاجدةن  B12دةجرنة ممجموعة السةقرة

جدول ( :)4تأثير أعطاء حامض الفوليك وفيتامين  B12بطريقة التجريع الفموي في الصفات الكيموحيوية للدم في الحمالن
الرضيعة العواسية .
المعاملة األولى

المعاملة الثانية

المعاملة الثالثة

المعاملة الرابعة

الصفات المدروسة

(السيطرة)

(حامض الفوليك)

(فيتامين(B12

(حامض الفوليك  +فيتامين(B12

 ( RBC .1كرية × ** :)116

B1.41 ± ..126

B 1.3. ± 0..4.

A 1..1 ± 11.214

A 1.43 ± 12..43

 ( WBC.2خلية × ** :)116

D1.12 ± ..330

C 1.44 ± 0.16.

B 1.26 ± 11.2.4

A 1.1. ± 12.161

( Hb .3غم)**:

C 1.04 ± ..6.

B 1.46 ± 0.0.

AB 1.21 ± 11.0.

A 1.21 ± 12.21

** :)%( PCV.4

D 1.4. ± 26.2.

C 1..1 ± 32.01

B 1.61 ± 34.01

A 1.31 ± 3..61

** : (Fl) MCV ..

A1.11 ± 3..41

B 1.31 ± 32.31

BC 1.01 ± 20.21

C 1.21 ± 20..1

NS :) Pico gram( MCH .6

A 1.11 ± 11.41

A 1.3. ± 11.1.

A 1.4. ± 11.4.

A 1.21 ± 11.23

** :)gm/Dl( MCHC..

D 1.31 ± 26.01

C 1.1. ± 20.1.

B 1.3. ± 32.6.

A 1.61 ± 30.61

* Lymphocytes .0

B1.01 ± .1..1

A 1.3. ± .4.2.

A 1.01 ± .4..1

A 1.2. ± .6...

NS Neutrophils .0

A 1.61 ± 33.11

A 1.1. ± 32...

A 1.21 ± 32.61

A 1.3. ± 31...

NS Eosinophils .11

A 1.2. ± 0.1.

A 1.11 ± 0..1

A 1.21 ± 0.31

A 1.1. ± 0.2.

NS Monocytes .11

A 1.31 ± 4.41

A 1.21 ± 4..1

A 1.11 ± 4.61

A 1.1. ± 4...

NS Basophils .12

A 1.1. ± 1.6.

A 1.1. ± 1.3.

A 1.1. ± 1.2.

A 1.1. ± 1.3.

الصفة الاي تلمل داوسقجتهج حروف دخايفة أفةةج تدل عي وجود فروقجت دةطوية عطد دساوى أحامجل  1 15أو 1 11
 NSالفروق غةر دةطوية

* الفروق دةطوية عطد دساوى أحامجل 1 15
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 تصمةم4111  خجشع دلمود وعبدألةزمز خيف أهلل,ألراوي
 دؤسسة دار ألكاب ليقبجعة,وتليةل ألاججرب ألزراعةة
34-31  ألةراق/والطشر ججدةة ألموصل
 اناجج االغطجم4111 ,جالل اييةج ودظفر نجفع الصجئغ, الةس
ججدةة مغداد/ دقبةة ججدةة مغداد كيةة الزراعة
 دزهددر كددجظم كةةبددرم دماددجز داددي دطصددور قجشددج, ألمهددداوي
) تددأثةر دسدداوى حددجدض4118( ودلمددد خيةددل ألشددرامي
الفولةك والبروتةن في الةيةةة قبل ومةد ألفقدجم عيد مةدض
ألصفجت أإلناججةة وألفسديجةة فدي أللمدالن ألةراقةدة دجيدة
151-134 :)2( 1 :الفرات ليةيوم الزراعةة
) أسدداخدام نسددب دددن4111( دزهددر كددجظم كةةبددر, ألمهددداوي
حددددجدض ألفولددددك فددددي أألداء أإلناددددججي ليطةددددجج أللوادددددل
21 : ألةواسةة ودوالةدهج ألمجية ألةراقةة ليةيدوم ألزراعةدة
 الةراق21-45: )4(
 عبد الساجرسجلم سةدون وهديل عجصم دلمد وخجلد, البةجتي
) تأثةر حجدض الفولةك في4118( , حسجني سيقجن
مةض المةجيةر الددوية والكةموحةوية في الطةجج اللوادل
: )43(  دجيد: واللمالن المجية الةراقةة ليةيوم البةقرية
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