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 الخالصة

أجري ىذا البحث لدراسة العالقة بين تركيز السمينيوم في مصل الدم، الكبد والكمية في األبقار السميمة والمريضة. حيث تم جمع 
بعمر من )اقل من ( ذكور و 19( إناث و )41( رأس من األبقار من سالالت محمية و مضربة )60عينات الدم، الكبد والكمية من )

سنوات( في مجزرة القاسم / محافظة الحمة. تم قياس تركيز السمينيوم في مصل الدم، والكبد والكمية واعتمد قياس شرط  4سنة إلى 
(. وكان تركيز السمينيوم في مصل األبقار 19( و)السمينة 13( و)المتوسطة 18( و)الضعيفة 10الجسم لتصنيف األبقار إلى )ىزيمة 

( جزء لكل مميون. وفي األبقار الضعيفة كان 3.10( جزء لكل مميون والكمية )2.24( جزء لكل مميون والكبد )0.0212) اليزيمة
( جزء لكل مميون. وفي األبقار 2.68( جزء لكل مميون والكمية )3.38( جزء لكل مميون والكبد )0.019تركيز السمينيوم في المصل )

(. وفي األبقار 2.84( جزء لكل مميون والكمية )3.56( جزء لكل مميون والكبد )0.033لمصل )المتوسطة كان تركيز السمينيوم في ا
(. واظير التحميل 8.07( جزء لكل مميون والكمية )7.72( جزء لكل مميون والكبد )0.277السمينة كان تركيز السمينيوم في المصل )

لسمينيوم في مصل الدم والكبد والكمية بين األبقار اليزيمة ( بين تراكيز اP<0.05اإلحصائي وجود فرق معنوي ميم بمستوى )
والضعيفة والمتوسطة والسمينة. ولم يكن ىناك تأثير لعمر األبقار المريضة عمى تركيز السمينيوم في المصل، الكبد والكمية. ولم 

كور واإلناث. أظيرت الدراسة وجود معامل تظير الدراسة وجود فرق معنوي ميم في تركيز السمينيوم في الدم، والكبد والكمية بين الذ
ارتباط بين معايير الدراسة حيث أوضحت إن ىناك عالقة طردية بين تركيز السمينيوم في المصل مع السمينيوم في الكبد، و السمينيوم 

 في المصل مع السمينيوم في الكمية، و السمينيوم في الكبد مع السمينيوم في الكمية. 
 

 .ية: السيمينيوم، حالة شرط الجسم، االبقار، الكبد، الكميةالكممات المفتاح   
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لمباحث االول  بحث مستل من رسالة الماجستير
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 المقدمة
 وخاصة البيوكيميائية والفيزيولوجية الوظائف لبعض عنصر الزم  فيويعتبر السيمينوم من العناصر المغذية االساسية      

 السيمينيوم أن وجد ،( 1817)  عام السويدي برزيموس الكيماوي السيمينيوم عنصر وقد اكتشف .دالكب عمل في تتحكم الوظائف التي
 بعد األحماض يأتي الثالث(  العامليدعى ) غذائي عامال اذ يعتبر الحيوانات لمختمف Essential micronutrientدقيقا  مغذيا

 من الخاليا يحمي في جسم االنسان و الحيوان فيو األكسدة داتمضا من يعد السمينيوم (EPA , 1998 ). ه فيتامين  و األمينية
 الجذور تكوين باستطاعتيا التي التفاعل الشديدة الكيمياوية المركبات بتدمير فيقوم ه مع فيتامين الجذور الحرة تسببو الذي األذى
 بدور السيمينيوم كذلك يقومكسدة في الجسم و جزء من آليات الدفاع المضادة لأل والتي تعتبر بإنتاج بيروكسيدات الجموتاثيون الحرة
 في والترسبات كماالتر  منع عبر الحمراء الدم خاليا صحة بحفظ يقوم أنو المناعة كما جياز وتعزيز القمب صحة حماية في فعال

 الجمد سرطان و الجمد تمف من يقي أنو كما ، % 50 بنسبة بالسرطان اإلصابة معدالت خفض في يساىم الدموية. وكذلك األوردة
 Govas ).وتركيزه في التربة منخفض في أجزاء كثيرة من بمدان العالم  والبثور. الحبوب تكون و الجمد التيابات من ويقمل

Mark,2005)  امتصاص ويتم ىيئة غبار عمى االستنشاق طريق عن يدخل قد والماء او الغذاء طريق عن السيمينيوم يؤخذ 
 المختمفة عمى األنسجة توزيعو يتم حيث البالزما بروتينات بواسطة البالزما في حممو يتم ثم الدقيقة عاءاألم عامة في بصورة السمينيوم

 Peterson, 1999 and) البول والبراز والحميب عبر فيكون إفرازه أما .ءمراالح الدم وكريات واألظافر والشعر العظام حتى
Meschy, 2010.) ومنتجات واألسماك والخميرة والبصل والحميب والثوم مثل الدجاج عيةالطبي المنتجات في السيمينيوم يوجد 

وتشير التقديرات الحالية إلى أن الحد األقصى المسموح بو من السيمينيوم  وال تزال فوائد مكمالت السيمينيوم لمماشية واضحة الحبوب.
 ويات المسموح بيا بين المجترات والحيوانات غير المجترةكغم( بالنسبة ألنواع الحيوانات الرئيسية وال يوجد أي تمايز لممست\ممغم 2)

(National Research Council, 1996 : Smyth, 2000 .)أكسدة منع وىي ىامة وظيفة في مرتبطان ه السيمينيوم وفيتامين 
 تستجيب التي األمراض عمييا يطمق االمراض من مجموعة يسبب كمتييما أو منيما أي ونقص الخموية الخاليا والعضيات جدار
تخشب  مرض العجول، في الغذائي العضمي الحثل األبيض أو العضل ابيضاض األمراض )مرض ذهھ ومن  بالسيمينيوم لمعالج

وقد تم تحديد نقص السيمينيوم ألول مرة في أوائل السبعينيات في . األغنام في النمو نقصو  األبقار في المشيمة احتباس، الحمالن
نو .قط في خسارة إنتاجية طفيفة فيكتوريا، مما تسبب ف  قاسية مناخية لتغيرات والتعرض والسفر كالتنقل اجياد لعوامل الحيوان تعرض ا 

 العضمية األلياف وتكمس العضمية الخاليا جدار أكسدة إلى يؤدى أو السيمينيوم ه فيتامين نقص إن .المرض حدوث عمى يساعد
 Body Conditionمؤشر حالة شرط الجسم .  Radostits et. al. 2007 )األبيض( ) المون يعطييا الذى الكالسيوم )ترسيب
Score))(BCS ىو قياس شخصي يجرى بالعين وبالممس ييدف لتقييم درجة سمن الحيوان و لرصد الحالة التغذوية والصحية )

المستقيم والضرع ىذه أجزاء ىامة منطقة العانة واألضالع ورأس الذيل و صدر الحيوان والخاصرة والفرج و حيث ان  لألبقار المنتجة.
 Bewleyسمينة(  4متوسطة و 3ضعيفة و 2ىزيمة و  1وكانت ىناك اربع درجات ىي ) .من الجسم مستخدمة في تحديد النتيجة

et. al., 2008)دراسة إجراء مقارنة بين السيمينيوم في مصل الدم والكبد والكمى وقدرة تخزين السيمينيوم في  (. وييدف البحث الى
 االبقار السميمة والمريضة.

 
 المواد وطرائق العمل

أجري ىذا البحث لدراسة العالقة بين تركيز السمينيوم في مصل الدم، الكبد والكمية في األبقار السميمة والمريضة. اخذت          
ذكور وبعمر من )اقل من ( 19( إناث و )41( رأس من األبقار من سالالت محمية و مضربة)60عينات الدم، الكبد والكمية من )

تم فحص جميع األبقار سريريا وتسجيل معدل ضربات القمب، ومعدل التنفس،  .سنوات( في مجزرة القاسم / محافظة بابل 4سنة إلى 
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( Body Condition Scoreم )ودرجة الحرارة وتم تسجيل وصف الحيوان، وتاريخ ذبح الحيوان وتقدير درجة حالة شرط الجس
( ووضعيا في أنابيب بدون مضادات  G 22مل حقنة ) 10جمع عينات الدم عن طريق الوريد الوداجي واستخدام  تموبنفس الوقت 
دقيقة( و سحب ووضع في انابيب  5ج لمدة  x 2000دقيقة، وقد فصل مصل الدم بواسطة جياز الطرد المركزي ) 30التخثر لمدة 

درجة مئوية( حتى الفحص. أخذ عشرة غرامات من الكبد وقشرة الكمية،   ̅ 18بالستيكية  )ابندروف( وتم حفظ المصل بدرجة حرارة )
حسب  درجة مئوية( حتى التحميل 18 -مل ، وتم االحتفاظ ىذه العينات المجمدة في ) 50وضعت في حافظة بالستيكية سعت 

 flameslessاستخدام جياز )قيس تركيز السيمينيوم في مصل الدم ،الكبد والكمية بColes, 1986 ). الطريقة المتبعة في )
atomic absorption( حسب طريقة )Norheim  وHaugen  ،1986 .) وقد استخدم نظام التحميل اإلحصائي- SAS 

 لممقارنة المعنوية بين متوسطات البحث. LSD testمعايير البحث. واستخدم ( إلظيار تأثير العوامل المختمفة في 2010)
 

 النتائج والمناقشة
 38.03مريضا حيث بمغ متوسط معدل درجة الحرارة  41سميما و  19رأس من االبقار سريريا، وجد ان  60بعد فحص            

درجة مئوية في االبقار المريضة مع عدم وجود فرق معنوي وكان متوسط معدل النبض  38.35درجة مئوية في االبقار السميمة و 
دقيقة في االبقار المريضة مع عدم وجود فرق كبير بينيم في حين تم تسجيل فرق /  82.02/ دقيقة و  70.68في االبقار السميمة 

/ دقيقة في االبقار السميمة و  22.00في متوسط معدل ترداد التنفس حيث تراوح متوسط معدل ترداد التنفس   P<0.05معنوي عند 
كانت تعاني من سوء التغذية لذلك لم في البحث  (. ان معظم االبقار المريضة1/ دقيقة في االبقار المريضة )جدول رقم  11.65

نالحظ وجود اي فرق معنوي في معدل درجات الحرارة ومعدل النبض بينما اظيرت النتائج فرق معنوي في معدل التنفس ويرجع ىذا 
 Jackson (2002. )و  Cockerft السبب الى االجياد. وىذه النتائج جاءت متفقة مع  حصل عميو

 .ة الحرارة ,التنفس والنبض في االبقار السميمة والمصابة. درج1 رقم جدول

   الصفات المدروسة

 * سرعة التنفس )مرة/دقيقة(          

     الخطأ القياسي        ±المتوسط          

 * )نبضة/دقيقة(دل النبض مع      مع

 الخطأ القياسي        ±المتوسط          

 *°( درجة الحرارة  )م          

  الخطأ القياسي      ±المتوسط          

 اميع المج             العدد           

22.00           0.92 ±  A 70.00     .68    ±1.17  B 38.03           ±0.07  B 19                     االبقار السميمة  

11.65            ± 0.76 B 82.02           4.21 ±   A ± 38.35          0.22  A 4           1 البقار المريضة ا        ا 

 .          0.05ى احتمال احتمال * الفروقات معنوية عند مستو 
جزء في المميون في الكبد،  7.72جزء في المميون في مصل الدم،  0.277واظيرت النتائج تركيز السيمينيوم في االبقار السميمة 

جزء  3.33جزء في المميون في مصل الدم،  0.024ي كمية ، في حين كان تركيزه في االبقار المريضة جزء في المميون ف8.07و
من تركيز السيمينيوم في مصل  P <0.05 كان ىناك فرق معنوي عندو  جزء في المميون في الكمية 2.83في المميون في الكبد، و 

لذي أفاد ان تركيز ا NRC  (1992)وىذه النتيجة تتفق مع  .(2رقم الدم والكبد والكمية بين االبقار السميمة والمريضة )جدول 
ن تركيز السيمينيوم في ا Arthur  ((2000. واكد Puls (1996) جزء في المميون، ومع  0.244السيمينيوم في مصل الدم كان 
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ان  حيث ذكروا (2005)  واخرون Stec جزء في المميون. وكذلك جاءت نتائجنا متفقة مع ما حصل عميو 0.275مصل الدم كان 
تركيز السيمينيوم في ان الذي ذكر   Pavlata (2003)ميكرومول / لتر. وايضا اتفقت ىذه النتيجة مع  0.21تركيز السيمينيوم 
الذين ذكروا ان  (2004 ) واخرون Gadberr  جزء في المميون. وىذه النتيجة ال تتفق مع ما حصل عميو 0.082مصل الدم يكون 

أن تركيز السيمينيوم في الكبد كان وجدوا  (2006 )واخرون  Molnarو  .جزء في المميون 0.055مينيوم في مصل الدم تركيز السي
حيث  (2011)واخرون Davidov وايضا ال تتفق نتائجنا مع شاىده جزء في المميون.  8.11جزء في المميون وفي الكمية  7.49
جزء في المميون وفي الشير السادس من  0.299شير األول من الرضاعة كان أن تركيز السيمينيوم في مصل الدم في ال ذكروا

الذين  Ammerman   ( 2012)ىذه النتائج  تتفق مع  ما توصل اليو و .جزء في المميون 0.215الرضاعة المرضعات كان 
كان تركيز السيمينيوم وايضا  .مميونجزء في ال 33. 7جزء في المميون وفي الكبد كان  8.40ذكروا تركيز السيمينيوم في الكمية كان 

في بحثنا  بالقرب من تركيزات السيمينيوم التي ذكرىا الباحثين سابقا في المصل والكبد والكمية ويمكن تفسيرىا ألن السيمينيوم كمعدن 
،  Peekو  Diversو  2007وآخرون  Radostitisنادر وتربة بالدنا غنية بالسيمينيوم ولم تسجل حاالت عن التسمم بالسيمينيوم )

2010 . ) 
 . تركيز السمينيوم في االبقار السميمة والمريضة.2جدول رقم  

  الصفات المدروسة 
 
 

 

 مجموعةال         ال لعددا         ا *(ppm) مصل الدم           * (ppm) الكبد           * (ppm) الكمية          

8.07          ± 0.26 A 7.72          ± 0.21 A 0.277           ±0.004 B 19                       االبقار السميمة 

2.83           ± 0.21 B B 3.33  ± 0.12 0.024          0.007 ± A 4            1            االبقار المريضة 

 .          0.05* الفروقات معنوية عند مستوى احتمال احتمال     
جزء  0.212االحصائي بعدم وجود اختالف كبير في تركيز السيمينيوم في االبقار المريضة حيث بمغ في مصل الدم  واظير التحميل

جزء في المميون في  0.033، و 2جزء في المميون في حالة شرط الجسم رقم   0.019، و1في المميون في حالة شرط الجسم رقم 
جزء في المميون في  2.94بمغ  P <0.05عند  يوم في الكبد مع اختالف كبيرفي حين كان تركيز السيمين 3حالة شرط الجسم رقم 
جزء في المميون في حالة شرط الجسم رقم  3.56، و 2جزء في المميون في حالة شرط الجسم رقم  3.38، 1حالة شرط  الجسم رقم

 2.68، 1لمميون في حالة شرط الجسم رقم جزء في ا 3.10وال لم يسجل اختالف معنوي في تركيز السيمينيوم في الكمية اذ بمغ   3
(. من خالل 3)جدول رقم  3جزء في المميون في حالة شرط الجسم رقم  2.84، و 2جزء في المميون في حالة شرط الجسم رقم 

يعزى  ويمكن أن .مراجعة مصادر الباحثين لم يتم العثور عمى تقدير تركيزات السيمينيوم في الماشية وفقا لدرجة حالة شرط الجسم
االختالف الكبير في تركيز السيمينيوم بين االبقار اليزيمة والضعيفة والمتوسطة والسمينة إلى حالة التغذية من حيث كمية ونوعية 

 (.Tufarelli  ،2011و  Yilmaz  ،2007) المواد الغذائية التي تتناوليا الحيوانات
 ي األبقار المريضة.. تأثير درجة شرط الجسم عمى تركيز السيمينوم ف3جدول رقم 
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  الصفات المدروسة الخ           
 
 

 
 

 حالة الجسم           لعددا           ا * (ppm) مصل الدم            * (ppm) الكبد           *   (ppm) الكمية          
Body status          

3.10           ± 0.81 A 2.94          ± 0.24 C 0.021          ±0.007   B 10                        1                

2.68           ±   C  0.17 3.38           ±0.14  B  ± 0.019           0.004 C              18                        2 

± 2.84           0.23  B 3.56           0.25 ±  A 0.033           0.020 ± A              13              3 

 .          0.05ى احتمال احتمال * الفروقات معنوية عند مستو 
اظيرت نتائج البحث عن عدم وجود اختالف معنوي لمتوسط درجات الحرارة لمختمف درجات درجة حالة شرط الجسم ألبقار 

حالة (.4رقم )جدول في معدالت النبض والتنفس في االبقار المريضة  P <0.05 المريضة، في حين ظير اختالف معنوي عند
شرط الجسم لم تؤثر عمى درجة الحرارة كما ان درجة حرارة الجسم تتأثر فقط في الحاالت المريضة بينما معدل النبض والتنفس 

 . (2000واخرون ، (Radostitis  يتأثران بحالة شرط الجسم 
   . تأثير درجة شرط الجسم عمى درجة الحرارة, النبض والتنفس في االبقار المريضة.4جدول رقم 

 .          0.05احتمال * الفروقات معنوية عند مستوى احتمال 
 
 

   الخطأ القياسي± المتوسط 

 حالة الجسم           العدد * (°)م الحرارة درجة             * (دقيقة\)نبضةنبض معدل ال          *(دقيقة\سرعة التنفس )مرة         

Body status          

14.80           ± 2.28 A ± 103.90           6.89 A 38.56           ± 0.28 A 10 1 

± 11.72           0.96 B 82.78           ± 6.41  B 38.28           ± 0.35 C 18 2                    

9.15           ± 0.44 C 64.15           ± 4.57 C ± 38.29           0.46 B 13 3 
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في االبقار المريضة  ين التحميل االحصائي عن عدم وجود تأثير لعمر الحيوان عمى تركيز السيمينيوم في المصل والكبد والكميةوب
الذي أشار إلى أنو ال يوجد تأثير لعمر الحيوان عمى  (1999) ، وآخرونVan Niekerkوىذه النتيجة تتفق مع  .(5)جدول رقم 

 ليس لو عالقة بعمميات الرضاعة أو اإلنتاج. تركيز السيمينيوم باعتباره معدن
 . تأثير العمر عمى تركيز السيمينيوم في االبقار المريضة.5جدول رقم 

  الصفات المدروسة
 
 

 
 

 مجموعة العمر             العدد           *(ppm) مصل الدم (ppm)* الكبد (ppm)* الكمية

2.87           ± 0.49 B 3.07           ± 0.15 B 0.016          ± 0.005 B            15              سنة 1اقل من 

1.97           ± 0.06 C  2.87           ± 0.83 C 0.004           ± 0.001 C              6 1           سنة2اقل من  –سنة 

2.88           ± 0.16 A  3.58           0.16 ± A  0.032           ± 0.01 A            20 2            سنوات 4 –سنة 

 .          0.05ى احتمال احتمال * الفروقات معنوية عند مستو 
في تأثير عمر الحيوان عمى درجة الحرارة ومعدل النبض  P <0.05 عن وجود اختالف معنويا عندوقد اظيرت نتائج البحث 

   و  Jackson( و 2000واخرون ) Radostistiوىذه النتائج تتفق مع حصل اليو (. 6والتنفس في االبقار المريضة )جدول رقم 
 Cockrft ( ،2002.) 

 . تأثير العمر عمى درجة الحرارة, النبض والتنفس في االبقار المريضة.6جدول رقم 

   الصفات المدروسة           

  NS(دقيقة \)مرةسرعة التنفس          

   القياسي الخطأ± المتوسط          

 *(دقيقة \معدل النبض )نبضة         

 الخطأ القياسي± المتوسط          

 NS م ()°درجة الحرارة          

 الخطأ القياسي± المتوسط          

 مجموعة العمر           العدد          

14.94           ± 0.46  A 107.71           ± 3.65  A 38.44           ± 0.27 A 15                       سنة 1اقل من 

10.00           1.00 ± A  ± 83.00           1.00   B 36.30           ± 0.40 A  6            1         سنة2اقل من  –سنة 

0.31 ± 9.28           A    20.51           ± 0.31   C 38.46          ± 0.33  A 20           2         سنوات 4 –سنة 

 : الفروقات غير معنوية . NS.           0.05* الفروقات معنوية عند مستوى احتمال احتمال 
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في الذكور كان  .ولم يكن ىناك اختالف معنوي لتأثير الجنس عمى تركيز السيمينيوم في مصل الدم والكبد والكمية في االبقار المريضة
جزء في  3.78جزء في المميون، وفي الكمية  3.16جزء في المميون، في الكبد كان  0.014م تركيز السيمينيوم في مصل الد

جزء في المميون، وفي  3.36جزء في المميون، في الكبد كان  0.026بينما في اإلناث كان تركيز السيمينيوم في مصل الدم  .المميون
الذين   (2008)واخرون  Sowandeمتفقة مع ما حصل عميو  . وىذه النتائج(7)جدول رقم جزء في المميون  2.67الكمية كان 

ذكروا أنو ال يوجد فرق كبير في تركيز السيمينيوم بين الذكور واإلناث ويمكن أن يشار إلى طبيعة تربية االبقار) الذكور واإلناث( في 
 .مكان واحد وتمقى نفس النظام الغذائي

 في االبقار المريضة.. تأثير الجنس عمى تركيز السيمينيوم 7جدول رقم 

  الصفات المدروسة
 
 

 

 *(ppm) الكمية          
  الخطأ القياسي± المتوسط         

 *(ppm) الكبد          
  الخطأ القياسي± المتوسط          

 (ppm)*مصل الدم          
                         الخطأ القياسي± المتوسط         

 الجنس              العدد           

3.78           ± 1.24 A 3.16           ± 0.23 B 0.014          ± B 0.007              6              ذكور 

2.67            0.14 ± B 3.36            ± 0.13 A 0.026           ± A 0.008             35             أناث 

 . 0.05ستوى احتمال احتمال * الفروقات معنوية عند م
 في معدل النبض  P <0.05 لم تظير النتائج اي تأثير لمجنس عمى درجة الحرارة و التنفس في ظير اختالف معنوي عندوكذلك 

 (.8)جدول رقم  في االبقار المريضة
 . تأثير الجنس عمى درجة الحرارة, النبض والتنفس في االبقار المريضة.8جدول رقم 

   روسةالصفات المد

 الجنس           العدد           NSم()°رجة الحرارة د          *دقيقة( \)نبضةمعدل النبض           NSدقيقة( \)مرةسرعة التنفس           

2.15 ± 14.17            A 6.92 ± 104.17            A 0.62 ± 38.68          A            6            ذكور 

0.81 ± 11.22             A 4.51 ± 78.23            B  0.24 ± 38.29           A            35           أناث 

 : الفروقات غير معنوية . NS.           0.05* الفروقات معنوية عند مستوى احتمال احتمال 
 -:بين ما يمي P <0.01 اظيرت النتائج اختالف معنوي في معامل االرتباط عند

 .0.91السيمينيوم في مصل الدم والكبدتركيز  * 
 0.84تركيز السيمينيوم في مصل الدم والكمية  * 
 (. 9)جدول رقم  0.86تركيز السيمينيوم في الكبد والكمية * 
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 معامل االرتباط بين معايير البحث.. 9جدول رقم        

 معايير االرتباط           ( r)معامل االرتباط           مستوى المعنوية           

 في الكبد تركيز السيمينوم في مصل الدم مع تركيزه                     0.91 **           

 في الكمية تركيز السيمينوم في مصل الدم مع تركيزه                     0.84 **            

 في الكبد مع تركيزه في الكميةتركيز السيمينوم                      0.86 **            
 

 .  0.01معنوية عند مستوى احتمال احتمال عالية الالفروقات  **
السيمينيوم يمعب دورا رئيسيا في الكائنات الحية، وىو موجود في أشكال وكميات نستنتج من نتائج ىذا البحث أن         

جزء في المميون في  7.72جزء في المميون في مصل الدم،  0.277مة وان تركيز السيمينيوم  في االبقار السمي .مختمفة في البيئة
 3.33جزء في المميون في مصل الدم،  0.024جزء في المميون في كمية ، في حين كان تركيزه في االبقار المريضة  8.07الكبد، و

وجنس الحيوان عمى تركيز السيمينيوم في  . وكذلك ال يوجد تأثير لعمرجزء في المميون في الكمية 2.83جزء في المميون في الكبد، و 
 االبقار المريضة. وىناك عالقة طردية بين تركيز السيمينيوم في مصل الدم والكبد والكمية.
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Summary 
This research was conducted to study the relationship between  the concentration of  selenium in 
serum blood, liver and kidney in health and  ill cattle. Blood, liver and kidney samples were collected 
from (60) cattle from local breeds and Friesian (41) females and (19) males, aged from ( under one 
year to four years) in slaughter house of Al- Qassim Babylon province. Selenium in blood , liver and 
kidney were measured. Depend on body condition score measure for  classification of cattle into 
debilitaty cows (10) , poorly(18), medium(13) and fatty(19). Selenium concentration in serum of bony 
cattle was ( 0.0212 ) part per million,  liver ( 2.24 ) part per million , and kidney ( 3.10 ) part per 
million. Selenium concentration in serum of poorly cattle was ( 0.019 ) part per million, liver ( 3.38 ) 
part per million , and kidney ( 2.68 ) part per million . Selenium  concentration of  medium cattle was ( 
0.033 ) part per million, liver ( 3.56 ) part per million , and kidney ( 2.84 ) part per million. Selenium 
concentration of  fatty cattle was ( 0.277 ) part per million,  liver ( 7.72 ) part per million, and kidney ( 
8.07 ) part per million. Statistical analysis showed, there were a significant difference  at (P< 0.05) 
between selenium concentrations in serum, liver and kidney of bony, weak , medium and fat cattle. In 
this study, There were no significant difference of age of ill cattle on selenium concentration in blood, 
liver and kidney and there were no significant difference on selenium concentration between females 
and males. The correlation coefficient found between the criteria for the study, where explained there 
extrusive relationship between selenium concentration in serum and selenium in liver, selenium 
concentration in serum and in kidney, selenium concentration in liver and in kidney.   

Key words: Selenium, Cattle, Body condition score, Liver and Kidney. 

 

 




