المجلة الطبية البيطرية العراقية ،المجلد  ،03العدد  ،1السنة 0336

تغير الصفات العامة و الفيزياوية لصوف النعاج عند استحداث مرض نقص
النحاس في االغنام العواسية
أ.م.د .جنان عمي الخالدي
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أ.د .سعدي احمد غناوي

أ.د .ليمى محمد زكي

II

الخالصة
استخدمت  15نعجة عواسية بالغة من قطيع كمية الطب البيطري لغرض استحداث مرض نقص

النحاس في االغنام العواسية.وفي مرحمة التجربة تم تقسيم النعاج عشوائيا إلى ثالثة مجاميع متساوية بواقع
 5نعاج في كل مجموعة(مجموعة استحدث فييا نقص النحاس االولي،واخرى استحدث فييا نقص النحاس

الث ااانوي ومجموع ااة الس اايطرةم والت ااي امت اادت إلا اى  81أس اابوعاً .ت ااممت عميق ااة ات مس ااتوى م اانخ ض م اان

النحاس  6.2ممغم /يوم لمجموعة النقص األولاي فاي حاين غا يت مجموعاة الانقص الثاانوي والسايطرة عماى

عميقاة متكامماة محتوياة  5.2ممغام نحااس يوميااً ماع م ارعااة نسابة الباروتين والطاقاة فاي العميقتاين .جرعات
مجموع ااة ال اانقص الث ااانوي يومي ااا بخم اايط م اان م ااادتي مولبي اادات االموني ااا 811ممغ اام و 8غ اام م اان كبريت ااات

التوديوم بعد إ ابتيا في كمية كافية من الماء 811مل.

عولجت النعاج والحمالن بطريقتين مختم تين حيث غ يت مجموعة النقص األولي عمى عميقاة ات

محتوى عالي من النحاس  4.5ممغم /يوم في حين جرعت مجموعة النقص الثانوي مادة كبريتات النحاس
 8.4غم /نعجة /يوميا م ابا في  811مل من الماء ولمدة  2أسابيع.

أظيرت نتائج التجربة عالمات مرض نقص النحاس في مجماوعتي الانقص االولاي والثاانوي والمتمامنة

تغير لون توف النعااج والحماالن وتبااين تا اتيا ال ييياوياة حياث أتابحت جاية التاوف مترىماة وسايمة

التكس اار (التقت اافم واالنتا اياع وفاق اادة لمتجاعي ااد ومنخ م ااة االس ااتطالة م ااع انخ اااض ف ااي قط اار الي اااف
التاوف.

و بعاد أساابوعين ماان العاالج اسااترجعت نعاااج المجماوعتين تااحتيا وباادا التاوف بااالنمو فااي

المناطق الخالية منو مع يوال األعراض المرمية في نياية المرحمة.

 البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول
 IIالمعيد التقني /المنتور ىيئة المعاىد ال نية
 IIIIكمية الطب البيطري جامعة بغداد
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Changes of general & physical characters of sheep wool in
Induce copper deficiency in Awassi sheep.
Summary:
To induce copper deficiency in sheep 15 Awassi ewes were choosen from the
veterenary medicine collage and randomly divided into three equal groups for the
experimental period (18 weeks).
the 1st group were fed on balanced concentrated diet with low level of copper
(2.6) mg/day was used to feed the primary deficiency group while the 2nd group
were fed on a balanced concentrated diet contained 5.2 mg/day copper in addition
of the green food and the protein ratio and energy level were considered. The
secondary deficiency group received an oral mixture of ammonium molybdate
100 mg with 1 g of sodium sulphate in 100 ml of water daily.
Wool samples from the ewes and their lambs were collected to study the
hanges in wool physical traits
The experimental ewes were treated in two different ways. The primary
deficiency group fed on balanced concentrated diet contained high level of
copper (7.4) mg/day, while the secondary deficiency group treated orally with
copper sulphate (1.5) g/ewe/day dissolved in water for (6 weeks). After two
weeks of treatment the parameters raised and the ewes in the two groups looked
more healthy, the wool start to grow and by the end of that period all symptoms
and changes return to normal in comparison with the control group

المقدمة

استعمل النحاس من قديم اليمان في تنع األواني والميداليات فمالً عن خمطو مع مواد أخرى
استااخدام أم ااالح النحاااس فااي الي ارعااة والطااب

م8 (

 وبااين.كاااليود لمعالجااة بعااض األماراض ال طريااة

البيطري بشكل واسع حيث استعمل لمقماء عمى قواقع الممائف الوسطية لديدان الكبد وعاالج مارض
.( وديدان المعدة في األغنامFoot root) تع ن القدم

إلى أىمية عنتر النحاس في جميع الكائنات الحية حيث يعد عامالً مساعداً لمعديد

م6 (

كما أشار

مان أألنييماات فماالً عان حاجاة الجسام لاو فاي وظائ او أل سامجية كتابغة الشاعر وعممياات التان س

.أالوكسجيني تحت الخموي ومقاومة الشد لأللياف المرنة في األوعية الدمية

مالحظة الكثير مان مرباي الحيواناات فاي أنحااء مختم اة مان العاالم كجوروباا وجناوب أفريقياا

م3 (

كرت

 تعرض األغنام والماشية لحااالت مرماية تختماف فاي ظواىرىاا ولكان,واستراليا ونيويلندا والواليات المتحدة
جميعي ااا تع ااالج بإم ااافة عنت اار النح اااس إل ااى عميقا اة الحيوان ااات الت ااي ترع ااى ف ااي أ ارم ااي معروف ااة ب ق اار
.محاتيميا لعنتر النحاس
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المر ة العاكسة لحالة الحياوان ال سامجية لا ا تطماب جياداً كبيا اًر لد ارساة التغيار
والىمية التوف باعتباره أ

في المون والمممس الخارجي وطريقة توييع التوف عمى سطح الجسم فمالً عن تغير ت اتو ال ييياوية

والمتماامنة طااول االلياف,عاادد التجاعيد,قابميااة االسااتطالة ومعاادل قطاار الميااف عنااد اتااابة االغنااام بماارض
نقص النحاس .ومن ىنا تاتى دراسة تاثير مرض نقص النحاس في جميع ىا ه التا ات ومعرفاة متغيراتياا

وكي ية عالجيا.

المواد و طرائق العمل

مرحمة التجربة )18) (2003 / 2/ 4 – 2002 / 10 / 1أسبوع)
ش ااممت ىا ا ه المرحم ااة اس ااتحداث م اارض نق ااص النح اااس االول ااي والث ااانوي ف ااي ( 84م نعج ااة عواس ااية

نامجة من قطيع كمية الطب البيطري .تراوحت اعمارىا بين ) (5 -2سنوات واويانيا بين ) (35-25كغم

 .أطمقت جميع النعاج مع االكباش العواسية لمدة ) (14يوماً وتركت لمدة ثالث دورات شبق .بعد أستقرار
الحالة التحية لمنعاج وثبوت مستوى النحاس في الدم تم تقسيميا عشاوائياً الاى ثاالث مجموعاات( 5نعااج
فاي كال مجموعاةم .تاممت الغاراض التجرباة عميقتاين احادىما عميقاة متكامماة احتاوت عماى ) (5.2ممغام

نح اااس واالخ اارى ) (2.6ممغ اام نح اااس (5م .خمط اات مكون ااات ك اال م اان العميقت ااين بنس اابيا المح ااددة وبت ااورة
متجانسة في معمل عمف مركي الخمر التابع لمركي إباء لالبحاث اليراعياة (جادول  (2,1وغا يت النعااج

كما يمي :

 .8قدمت الى نعاج مجموعة السيطرة العميقة المتكامماة الحاوياة عماى )  (5.2ممغام نحااس والمساتعممة فاي
مرحمة االعداد طيمة مدة الدراسة( .جدول 1م.

 .6غ يت نعاج المجموعة االولى عمى عميقة منخ مة النحاس والبالغ ) (2.6ممغم (جدول2م.

 .3في التباح الباكر وقبل تناول العميقة اليومية جرعت كل نعجة من نعاج المجموعة الثانية خمايط مان
مولبيا اادات االمونيا ااا )molybdate

 (Ammoniumبقا اادر ) (100ممغا اام و) (1غا اام ما اان كبريتا ااات

التاوديوم ) (Sodium sulphateم ابااة فاي كمياة كافياة مان المااء ) (100م اال لكال

نعجاةم(4م

ثام

غا يت النعاااج العميقااة المتكاممااة المسااتعممة فااي فتارة االعااداد والحاويااة ) (5.2ممغاام نحاااس (جاادول 8م.
احت ااوت عميقت ااي مجموع ااات التجرب ااة عم ااى كمي ااات متقارب ااة م اان الب ااروتين والطاق ااة حي ااث بمغ اات نس اابة

الباروتين فاي كالىماا ) (% 13.28 & 12.5وكا لك كمياة الطاقاة ) (2048.4 & 2178ساعرة  /كغام
عمى التوالي.
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جدول ) : (1مكونات العميقة المستخدمة في مرحمة االعداد لممجموعتين الثانية والسيطرة في مرحمة التجربة
المادة

البروتين

الكمية

(سعرة  /كغم)
440

(ممغم)
0

(كغم)
20

الشعير

40

4.2

1120

5.2

كسبة زهرة عباد الشمس

27

4.7

486

0

التبن

10

0.4

132

0

الممح

1

0

0

0

الكمس

2

0

0

0

المجموع

100

12.5

2178

5.2

النخالة

()%
3.2

الطاقة

النحاس

جدول ) :(2مكونات عميقة المجموعة االولى في مرحمة التجربة
المادة

البروتين

الكمية

(سعرة  /كغم)
880

(ممغم)
0

(كغم)
40

الشعير

20

2.1

560

2.6

كسبة زهرة عباد الشمس

25

4.3

450

0

التبن

12

0.48

158.4

0

الممح

1

0

0

0

الكمس

2

0

0

0

المجموع

100

13.28

2048.4

2.6

النخالة

()%
6.4

الطاقة

النحاس

نماذج الصوف

جمعت نما ج من توف النعاج والحمالن بقص التوف بمستوى المامع )(12-6االخيار لمحياوان مان

الجية اليسرى عند مستوى سطح الجمد وح ظت النما ج في أكيااس بالساتيكية معمماة بارقم الحياوان وتااري
النمو ج وأعتمدت طريقة

( 2م

في فحتيا.
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فحص نماذج الصوف

درست التغيرات ال ييياوية لتوف النعاج والحمالن في المجااميع الثالثاة والمتمامنة تغيار الماون ,

النعومة ,المممس والممعان .ك لك حدد طول ختمة التوف بقياس المسافة بين قاعدة الميف المثبتة عمى

بدايااة المسااطرة ونيايتيااا فااي المنطقااة التااي تخااف فييااا كثافااة الياااف التااوف .سااجل أيم ااً عاادد تجاعيااد

التوف بحساب عدد االنحناءات وااللتواءات في كل لي ة .تم قياس استطالة التوف بتثبيت قاعدة المي ة
فااي بدايااة المسااطرة وسااحب الطاارف االخاار دون أنقطاااع ثاام ق اراءة المسااافة بينيمااا .لقااد فحااص قطاار ليااف

التوف بالمجير الموئي ات عدسة عينية مدرجة ) .(Ocular lensأجريت جميع فحوتات
التوف بدراسة) (100لي ة ثم حساب معدليا وبالطريقة التي وت يا (2م.
مرحمة العالج ) 6( (2003/ 3/ 14 – 2/4أسابيع)
استخدمت في ى ه التجربة طريقتان لعالج مرض نقص النحاس:

 .1غ يت نعاج وحمالن المجموعة االولى عمى عميقة متكاممة وكافية لسد احتياجاتيا من عنتر النحاس

محتوياة عمااى كميااة محاددة ماان كساابة فااول التاويا المعروفااة بااوفرة النحااس فييااا (5م.ويومااح الجاادول )(8
مكونات ىا ه العميقاة الحاوياة عماى ) (7.4ممغام مان النحااس والتاي كانات نسابة الباروتين فيياا )(%13.4

وكمية الطاقة ) (2268.5سعرة/كغم

 .2.جرعاات نعاااج المجموعااة الثانيااة بمااادة كبريتااات النحاااس ) (1.5غم/نعجااة/يوماً م ابااة فااي ) (100ماال
من الماء المقطرلمدة ) (6اسابيع .قدرت جرعة محمول كبريتات النحااس لمحاامالن بماا يناساب وينياا وكماا

أورده (4م مع االساتمرار بتغا يتيا عماى العميقاة المختتاة لياا .وقاد تام اجاراء جمياع ال حوتاات المثبتاة
لمرحمة التجربة لمنعاج والحمالن كل اسبوعين ولغاية نياية

التحميل اإلحصائي

التجربة.

تم التحميل اإلحتائي تبعاً لطريقة (1م استخدم اتغر فرق معنوي وفق ما اشار اليو (9م.
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جدول ) : (3مكونات عميقة المجموعة األولى المستخدمة في العالج.
المادة

الكمية

(سعرة  /كغم)
594

(ممغم)
0

40

4.2

1120

5.2

10

4.2

290.5

2.2

20

0.8

264

0

1

0

0

0

الكمس

2

0

0

0

المجموع

100

13.4

2268.5

7.4

النخالة
الشعير
كسبة فول الصويا
التبن
الممح

(كغم)
27

البروتين
()%
4.2

الطاقة

النحاس

النتائج

لوحظ تغير لون توف نعااج مجماوعتي التجرباة بادأ مان االسابوع الساادس حياث بقاى الماون االتامي
كالمون االسود او البني الغامق في اعمى الختمة وظير المون الرمادي او البني ال اتح في قاعدة الختمة

(تااورة 8م .كا لك تغياارت طبيعااة التااوف ال ييياويااة فجتاابح خشاان المممااس فاقااداً لبريقااو ولمعانااو مااع قمااة
عاادد تجاعيااده متخا اً الشااكل المسااتقيم الخيطااي المترىاال والمشااابو لمقطاان المن وش(تااورة 6م .ان التغي ارات

الطارئااة عمااى التااوف جعماات جيتااو مترىمااة وساايمة التكساار ممااا ادى الااى ساايولة نيع او تاركااة مساااحات
واسعة من الجسم خالية من التوف خاتة في منطقة الظير وتحت االبط واس ل الخاترة (تورة 3م.
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صورة( :)2التغيرات الفيزياوية في كسوة احدى نعاج

صورة( :)1تغير لون الصوف في

مجموعة النقص الثانوي ( الى اليسار)

احدى حمالن التجربة

مقارنة بمظهر كسوة احدى نعاج مجموعة السيطرة
(الى اليمينم

صورة ( :)3تساقط الصوف ضمن مناطق مختمفة
من الجسم في نعاج مجموعتي التجربة

تبين من الجدول (5م االختالفات في معدل اطوال الياف التوف في االسبوع الثاني عشر من

التجربة حيث وتل معدل طول االلياف في توف نعاج مجموعة النقص االولي (8.29± 1.51م سم
في حين بمغ ى ا المعدل في مجموعة النقص الثانوي (8.49± 4.21م سم مقارنة بمعدل طول الياف

نعاج مجموعة السيطرة والبالغ (8.51 ± 2.96م سم ولم تظير فروقات معنوية في معدل اطوال االلياف

بين المجموعات الثالثة .كا ا لك كان معدل التجاعيد في الياف توف مجموعة الساطرة
21
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( 8.14± 84.4م تجعياادة  /لي ااة بينمااا انخ ااض ىا ا المعاادل فااي تااوف نعاااج مجموعااة الاانقص االولااي

الااى (8.24± 88.32م تجعياادة ومجموعااة الاانقص الثااانوي (6.33 ±88.25م تجعياادة  /لي ااة .وقااد لااوحظ
وجااود فروقااات معنويااة بااين مجموعااة الساايطرة ومجمااوعتي الاانقص االولااي والثااانوي عمااى مسااتوى احتمااال

(P> 1.18م ولم تالحظ فروقات معنوية بين مجموعتي النقص االولي والثانوي .انخ مت قابمية اساتطالة

الياف التوف في نعاج مجموعتي النقص االولي والثانوي الى (6.88± 88.86م سام و(6.3± 88.4م
سم عمى التوالي بينما بمغت في مجموعة السيطرة (8.99± 86.33م سم .ولام تظيار فروقاات معنوياة باين

المجموعااات الثالثة.ك ا لك تااجثر قطاار ليااف التااوف بماارض نقااص النحاااس حيااث اتاابح اقاال وارفااع ماان
الطبيعي في نعاج مجموعة النقص االولي والثانوي (2.08±29.22م و(5.42±28.71م مايكروميتر عمى
التوالي بينما كان معادل قطار االليااف فاي تاوف نعااج مجموعاة السايطرة ) (3.50±44.55ماايكروميتر
ب ارق معنوي بينيا وبين مجموعتي النقص االولي والثانوي عمى مستوى احتمال (P> 1.18م.

اتخدت الحمالن ن س مسار امياتيا في التغيارات الظااىرة عماى تاوفيا اثنااء نموىاا .وظيار اخاتالف

ط يااف فااي معاادل أط اوال الي ااف تااوف حمااالن مجمااوعتي الاانقص االولااي والثااانوي حيااث بمغاات (3.44
1.25±م و)0.56±3.25م ساام عمااى التاوالي مقارنااة بمعدلااو فااي مجموعااة السا اايطرة (1.56± 3.40م ساام.

كاادلك انخ ااض معاادل عاادد تجاعيااد المي ااة فااي تااوف حمااالن مجمااوعتي الاانقص االولااي والثااانوي الااى

(1.85± 5.30م و(1.85± 3.80م تجعي اادة عم ااى التا اوالي بينم ااا بمغ اات مجموع ااة الس اايطرة عم ااى (4.14
1.14±م تجعيدة  /لي ة  .وقد بمغ معادل االساتطالة فاي تاوف حماالن مجموعاة الانقص االولاي (5.96
1.21±م سام و(1.44± 5.50م ساام فااي مجموعاة الاانقص الثااانوي بينماا كااان فااي تاوف حمااالن مجموعااة
السيطرة (1.59 ± 5.94م سم .من ناحية اخرى حافظت حمالن مجموعاة السايطرة عماى المعادل الطبيعاي
لقطاار االلياااف حيااث بمااغ (7.0±54.45م مايكروميتر،بينمااا وتاال المعاادل فااي مجموعااة النقا ااص االولااي
والثانوي (6.09±46.93م و(3.50±37.12م مايكروميتر عمى التوالي.
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جدول ( :)4معدل أطوال الميف وعدد التجاعيد وقابمية المد وقطر ليف النعاج والحمالن خالل مرحمة
التجربة (المعدل  ±الخطأ الحسابي)

الحيوانات

المجاميع

طول الميف

عدد التجاعيد

قابمية المد

قطر الميف

النعاج

مس

1.48 ±6.92

1.85 ±15.5A

م .ن1

1.69 ±8.48

1.67 ±11.36B

م .ن2

1.59 ±
7.60
0.42 ±3.5

2.33 ±
11.64B
0.07 ±5.05 A

1.99
±12.33
2.11
±11.12
2.3 ± 11.7

3553±44.55 A

0.49 ±4.95

م .ن1

0.64 ± 3.55

0.14 ± 4.30 B

0.68 ± 4.92

6.09 ± 46.93
B

م .ن2

0.56 ±
3.25

0.14 ± 3.10
B

0.57 ±
4.40

0.50 ± 37.12
B

الحمالن

مس

(سم)

(سم)

(تجعيدة)

(مايكروميتر)

2.08±29.22 B
5.42 ± 28.71
B
7.0 ±54.45 A

الحروف المختمفة تعني وجود فرق معني عمى مستوى احتمال P<0.01

وفااي مرحمااة العااالج باادات جاية التااوف بااالنمو فااي المناااطق الخاليااة منااو وعااودة لااون وتا ات التااوف
ال ييياوية الى طبيعتيا في المناطق األخرى حيث توقف تساقط التاوف واساترجع عادد تجاعياده فاي حاين

تحسنت ت اتو وقابمية استطالتو وايداد لمعانو مما ادى الى ييادة كثافتو.

المناقشة

ظي اار تغي اار ف ااي ل ااون ت ااوف النع اااج والحم ااالن ف ااي مجم ااوعتي التجرب ااة نتيج ااة اختا ايال فعالي ااة إنا اييم

التايروسنييي المسؤول عن تحويل التايروسين إلى تبغة الميالنين .وى ا التغير في الماون يت اق ماع
و

(88م.

وعمل

(86م و(83م

(81م

تغير طبيعة التوف ال ييياوية في النعاج والحمالن نتيجة اختالل فعالية إنييم

السااايتوكروم اوكساايديي عنااد نقااص النحاااس ممااا يقماال قابميااة االكساادة خاتااة مجموعااة الثاايول الطميقاة فااي
البركي ا ا اراتين مسا ا ااببا عا ا اادم تحوليا ا ااا إلا ا ااى مجا ا اااميع داي سا ا اام ايد الخاتا ا ااة با ا ااالكيراتين نتيجا ا ااة عا ا اادم تقا ا اارن

التااوف بتااورة كاممااة مااع فقاادان مرونتااو .سااجل انخ اااض فااي معاادالت عاادد التجاعيااد ،قابميااة االسااتطالة
وقطاار االلياااف مااع ييااادة فااي معاادل طااول الياااف التااوف فااي مجمااوعتي الاانقص األولااي والثااانوي مقارنااة
بمجموعااة الساايطرة ات التااوف القتااير االليااف،كثير التجاعيااد،عالي االسااتطالة مااع ييااادة قطااره .تعااود
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ييادة طول الياف التوف في مجموعتي النقص األولاي والثاانوي إلاى قماة عادد التجاعياد وانخ ااض قابمياة
.أن نقص عنتر النحاس ىو المسؤول عن جميع ى ه التغيرات

م83(

و

م3 (

 وومحت. االستطالة
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