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 جرال على تركيز كل من الكالسيوم والفوسفور في الدم عند خيول D3الفيتامين تأثير 
 خالل فصل الشتاء

 (1)واد العوادعو  (1)*نبيل الحالق

 حماه، حماه، سورية. قسم وظائف األعضاء، كلية الطب البيطري، جامعة(. 1)
 (.nabilerh@hotmail.com. البريد اإللكتروني: نبيل الحالقللمراسلة: د. )*

 02/10/2018تاريخ القبول:    17/07/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
تركيز كل من الكالسيوم والفوسفور في الدم عند  في D3تأثير فيتامين  دراسةهدفت هذه الدراسة إلى 

( رأس 18منها ) جر( رأس خيل 39ة )حيث بلغ عدد حيوانات التجرب. خالل فصل الشتاءخيول الجر 
 .D3بعد إعطاء الفيتامين  ( رأس استخدمت في الشتاء21و) شتاء كمجموعة شاهد،استخدمت في ال

في بداية ومنتصف ونهاية فصل وجمعت عينات الدم من الوريد الوداجي لجميع الخيول وبمعدل عينة 
، ومن ثم تم قياس تركيز كل من D3 مجموعة الشاهد والمجموعة المعالجة بالفيتامينالشتاء في 

إجهاد البرد أدى إلى انخفاض أظهرت النتائج أن  .باستخدام جهاز السبيكتروفوتومترالكالسيوم والفوسفور 
أدى  تركيز كل من الكالسيوم والفوسفور عند خيول الجر في منتصف الشتاء في مجموعة الشاهد. بينما

السيوم والفوسفور وخاصة في منتصف فصل ستويات الكإلى رفع م D3تطبيق المعالجة بالفيتامين 
لذلك يوصى بإعطاء الفيتامين  الشتاء ليصل إلى مستويات ضمن الحدود الطبيعية طيلة فصل الشتاء.

D3 ( 100000لخيول الجر على شكل بودرة مع العلف يوميًا وبجرعة IU.لكل رأس ) 
 .D3الفوسفور، فيتامين ، مالكالسيو فصل الشتاء،  ،خيول الجر :المفتاحية الكلمات

:مةالمقد  
غالبددًا خددالل فصددل الشددتاء باإلضددافة إلددى مجموعددة مددن العوامددل  والجددر عنددد خيددول السددباق والفوسددفور يحدددا اضددطراك تركيددز الكالسدديوم

 .(Dmoch, 2008) لخ(إ....  اإلرضاعو، الحملو ،الجنسو ،الغذاءو ،لكالسيوم مثل )العمرتركيز ا فياألخرى التي تؤثر 
 ،الهيكل العظمدي لد وتعويض  والفوسفور السيطرة الفيزيولوجية على تنظيم استقالك الكالسيوم بأن (Cieśla, 2013) جهة ثانية بين نم

 D3ثنددائي هيدروكسددي  1,25( والمشددتق PTHرق )ّ  ات جددارات الدددتدتم مددن خددالل تددأثير هرمددوني شددامل وخصوصددًا الكالسدديتونين وهرموندد
(1,25 (OH)2D3كمدددا أ دددد .) (Giuseppe et al., 2005) لهرمدددون كالسددديوم البالزمدددا يسددديطر عليددد  بالجهدددد المتسددداوي  أن

ن نقد  (، وجميعهدا تندتج عد1,25 (OH)2D3) D3ثنائي هيدروكسي  1,25والمشتق  ،وهرمونات جارات الدرق  ،الكالسيتروبيك هرمون 
  حوض الكالسيوم. السيوم الدم وتعمل بانسجام على زيادة الكالسيوم في البالزما وفي مجرى أو 

تحفدز غددد جدارات الددرق علدى إفدراز هرمدون جدار  دمالدوفوسدفور أي نق  في مسدتوى كالسديوم  أن (Szarska et al., 2003) وأشار
و أأن االضدطراك  من الكبيبدات المفلتدرة. ففدي حدال والفوسفور ي للكالسيومالدرق، والذي يعمل خالل دقائق على زيادة االمتصاص المعو 

سيعود إلى وضع  الطبيعي وإفراز هرمون جار الدرق يعود إلى مستواه  الزما قليل، فإن التركيز في الدمالبوفوسفور كالسيوم التشوش في 

mailto:nabilerh@hotmail.com
mailto:nabilerh@hotmail.com


 

Alhalak and Alawadi – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 81-89 March 2019   

2019 ارسم/آذار 89-81(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - والعواد الحالق 82  

خلدوي كبيدر فدإن اإلفدراز المسدتمر لهرمدون جدار الددرق سديحفز مدن المجدرى خدارل ال والفوسدفور اسدتنزا  الكالسديوماألساسي، أمدا إاا كدان 
 من مخزون  في العظام.لفوسفور او إعادة امتصاص الكالسيوم 

وتحويلد   D3نتدال األندزيم المعدوي المسدؤول عدن اسدتقالك الفيتدامين إهرمون جدار الددرق يحفدز  أن (Giuseppe et al., 2005)وأورد 
(، والتددي تعمددل بانسددجام تددهزري مددع هرمددون جددار الدددرق لرفددع الكالسدديوم 1.25 (OH)2D3) D3ثنددائي هيدروكسددي  1,25إلددى المشددتق 

. وقدد والفوسدفور وزيادة االمتصاص المعوي األنبوبي من الكالسيوم Osteoclasticتحفيز مكسرات العظم في الدم عن طريق وسفور لفوا
أ ثدر أهميدة لقدرتد  علدى تحفيدز نشداك نقدل كالسديوم  هدو D3ثندائي هيدروكسدي  1,25المشدتق  أن (Szarska et al., 2003) أثبدت

 وفوسدفور العليقدة عنددما يكدون تركيزهدات يكدون االمتصداص الفعدال لكالسديوم عوية. في مثدل هدذه الحداالالعليقة عبر الظهارة الموفوسفور 
هدذا اإلنجداز  أن (Giuseppe et al., 2005)وأوضد   مرتفعدًا جددًا.والفوسدفور في العليقدة منخفضدًا أو عنددما يكدون احتيدال الكالسديوم 

بددددالبروتين أو البروتينددددات الحاملددددة للكالسدددديوم والفوسددددفور يوم رتبدددداك الكالسددددالددددذي يحفددددز ا D3ثنددددائي هيدروكسددددي  1,25المشددددتق  يتطلددددب
 عبر الخاليا الظهارية لألمعاء.والفوسفور 

 1,25عبدر األمعداء ينجدز بواسدطة المشدتق وسدفور والفليدة نقدل الكالسديوم أن فعا (Maenpaa et al., 1988a)وفدي هدذا المجدال بدين 
 1,25تركيدز المشدتق  ّ  . وأنوالفوسدفور أن يسدهم فدي انخفداض تركيدز الكالسديوملكافي ل  يمكدن اإلنتال غير ا وأن D3ثنائي هيدروكسي 
هرمون جارات الددرق فدي  في الدم ويشير مباشرة إلى تركيزوالفوسفور في الدم يتناسب عكسًا مع تركيز الكالسيوم  D3ثنائي هيدروكسي 

 الدم.
عتبدر المركدب الدذي ي Ca5(Po4)OHالهيدروكسدي أباتيدت  م تساهم فدي تركيدبأيونات الكالسيو  أن (Robert et al., 2010)لقد اكر 

ثددان المعددني األسدداس فددي العظدام. تسدداهم أيضددًا فدي العديددد مددن الفعاليدات البيولوجيددة: فهددي تتوسدو االسددتجابة الهرمونيددة وتلعدب كمرسددال 
 وتساهم في التقل  العضلي ونقل اإلشارات العصبية وتجلو الدم.

هرمون جار الدرق: والذي يتكون مدن -1هي:    في هذا المجال تساهم ثالا عوامل مختلفةأن (Maenpaa et al., 1988b)د  ما حد
فددي والفوسددفور ة أيونددات الكالسدديوم حمضدًا أمينيددًا ويفددرز مددن جددارات الددرق. يعمددل هددذا الهرمددون علددى زيداد 84سالسدل ببتيديددة مؤلفددة مددن 

 مددددن العظددددام وإعددددادة امتصاصدددد  مدددن الكليتددددين وزيددددادة امتصاصدددد  عبددددر األمعدددداءسددددفور والفو مصدددل الدددددم مددددن خددددالل ارتشددددا  الكالسددديوم 
(Giuseppe et al., 2005) .2- الفيتامينD : فدي والفوسدفور الذي يدعم عمل جارات الدرق من خالل زيادة تركيز أيوندات الكالسديوم

يحفددز يليددات  D3أن الفيتددامين جددال لمدداء فددي هددذا الم. حيددث اقتددرع العD3والثدداني حيددواني  D2المصددل. يتواجددد مندد  نوعددان األول نبدداتي 
وهدو عبدارة عدن ببتيدد مؤلدف مدن  الكالسديتونين:-3 الددم. وفوسدفور الكالسيوم الداخلي، وبهدذه الطريقدة يسداعد علدى مندع انخفداض كالسديوم

الدم مدن خدالل في مصل والفوسفور تكون في الغدة الدرقية. يعمل الكالسيتونين على خفض تركيز أيونات الكالسيوم حمضًا أمينيًا وي 33
 .(Neuberg et al., 2011)د الك من العظام والكليتين. وقد أي ينالعنصر  تنشيو االرتشا  لهذين

عمليددات  لعظمددي ويخضددع العظددم باسددتمرار إلددىا يخددزن فددي الهيكددلوالفوسددفور الكالسدديوم  أن (Pogoda et al., 2009)وأوضدد  
والتدي تشدكل أليدا   (Bone structure)لعظدم الخاليدا العظميدة: األولدى تعدر  باسدم بانيدات ااالستقالك من خالل مساهمة نمطين من 

والتددي  (Bone Nuts)الكدوالجين )المطددرق العضدوي للعظددم(، والددذي يتخللد  هيدروكسددي األباتيددت. والثانيدة تعددر  باسددم مكسدرات العظددم 
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جددارات الدددرق دورًا علددى بانيددات العظددم ومكسددرات العظددم مددن  تشددارف فددي عمليددات االرتشددا  فددي العظددام. فددي هددذا المنحددى يلعددب هرمددون 
 ناع الكوالجين وتنشيو االرتشا  عبر العظام.خالل تثبيو اصط

لسدلة كربونيدة جانبيدة مكوندة مدن سدت ارات يتكدون مدن حلقدة السدتيران ويدرتبو بس Dالفيتدامين  أن (Maenpaa et al., 1988a)بدين 
. فددي (13-10وعلددى مجمددوعتي ميثيددل علددى ارة الكربددون رقددم ) 3رتبطددة بددذرة الكربددون رقددم  ربددون، يحتددوي علددى مجموعددة هيدروكسدديل م

عددة ميثيددل بدداحتواء السلسددلة الجانبيددة علددى رابطددة مضدداعفة ومجمو  D2يميددز وجددود رابطتددين مضدداعفتين. كمددا ويمتدداز الفيتددامين  Bالحلقددة 
(. ويتحدول D2يتحدول األرجوسدتيرول إلدى أرجوكالسديفيرول ) Bقدة فدي الحل 10و 9إضافية. عندما تفت  الرابطة ما بين ارة الكربدون رقدم 

تحدت الجلدد وتحدت  D3(. يصدطنع الفيتدامين D3داي هيدروكسي كولسترول الحيواني )تحت الجلد( إلى كدولي كالسديفيرول )-7المركب 
 البنفسجية. تأثير األشعة فوق 

فعالة والتي تتحدول إلدى مشدتقات فعالدة بكدل مدن أشكال غير  عتبر بمثابةي D2-D3الفيتامين  أن (Maenpaa et al., 1988b)واكر 
في الخاليا الكبدية مع الليبيدات البروتينية. جزء من هذا الفيتامين يتحول باستمرار إلدى الشدكل  D3يرتبو الفيتامين ، حيث الكبد والكليتين

قليلددة حتددى فددي حددال تندداول كميددات كبيددرة مددن الغددذاء  D3و لبضددعة أيددام وبعددد الددك يعددزل عبددر الصددفراء. الكفدداءة التخزينيددة للفيتددامين النشدد
 وفق التفاعل التالي: D3. ووفقًا للحاجة يهدرل الفيتامين D3الحاوي على الفيتامين 

 .D3  +NADPH + H2o        يروكس، هيد25        هيدروكسيالز25أنزيم  D3  +NADPH2  +O2الفيتامين 
 تمرار. نية الداخلية للخاليا الكبدية وتنظم باسعملية التنشيو هذه تحدا في الشبكة البطا

ثندائي هيدروكسدي -25)الفدا(،1يؤكسد فدي الميتا ونددريا ويكدون المشدتق إلى الكليتين، حيث  D3هيدروكسي فيتامين -25ينتقل المشتق و
D3  دروكسي فيتامين هي-25وبمالمسة األنزيمD3-1)لكليتدين تحدت تدأثير البداراا . ينظم نشاك األنزيم األخيدر فدي اهيدروكسيالز-)الفا

  واستقرارها. والفوسفور ويعتبر تشكل هذا المشتق بمثابة العامل المحدد والهام لتركيز أيونات الكالسيوم  هرمون 
ب مجموعددة مددن العوامددل أهمهددا المندداب الددذي يعتبددر حصدديلة لجملددة مددن تلعددب البي ددة المحيطددة دورًا هامددًا فددي حيدداة الحيددوان، والددك بسددب

ي. وتعتمدد اثثدار الناجمدة عدن التغيدرات البي يدة ثل درجة الحرارة، الرطوبة، الندى، حركة الهدواء، أشدعة الشدمس، الضدغو الجدو العناصر م
ال أن بعدض الحيواندات يمكنهدا التدأقلم مدع الظدرو  عند الحيوان على مجموعة من العناصر أهمها شدة العامدل البي دي ونوعيدة الحيدوان. إ

 .(Dmoch, 2008)اسب البي ية المحيطة بشكل من
تعتبر الخيول مدن الحيواندات اات الددم الحدار وهدي وحيددة المعددة وتتميدز بالقددرة علدى التكيدف مدع الظدرو  البي يدة المحيطدة ولكدن تدؤدي 

 .(Frape, 2010) واأليضية ةجيو يوليز التغيرات البي ية إلى مجموعة من التغيرات الف
ويعددود هددذا االنخفدداض إلدى مجموعددة مددن العوامددل  ،(Cymbaluk, 1994) ل الشدتاءفض تركيددز كالسدديوم وفوسدفور الدددم خددالل فصددنخيد

منهددا انخفدداض نشدداك هرمددون جددارات الدددرق وزيددادة نشدداك هرمددون الكالسدديتونين والددذي يعمددل علددى تثبدديو االرتشددا  العظمددي للكالسدديوم 
 .(Inoue et al., 2002) ور وبالتالي انخفاض تركيزها في مصل الدموالفوسف

وتختلددف هددذه االحتياجددات تبعددًا لعمددر وجددنس  ، ددغ وزن حددي 100( يوميددًا لكددل 20000 IU) D3اجددات الخيددول مددن الفيتددامين تياحتبلدغ 
  . (BASF, 2000) ونوع الخيول
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                             عندددددددددددددد الخيدددددددددددددول والدددددددددددددك بحسدددددددددددددب الكالسددددددددددددديوم والفوسدددددددددددددفور فدددددددددددددي الددددددددددددددمالحددددددددددددددود الطبيعيدددددددددددددة لتركيدددددددددددددز  (1)الجددددددددددددددول يوضددددددددددددد  و
National Research Council. NRC, (2007): 

 الحدود الطبيعية لتركيز بعض مكونات الدم الكيميائية عند الخيول .1جدول ال

 العنصر
 الحدود الطبيعية

 االعلي الدنيا

 mg/dl 10.2 13.4  الكالسيوم

 mg/dl 1.5 4.7  الفوسفور

 جراء االختبارات.العمر وطريقة إوالجنس و نوع وتختلف هذه الترا يز من مخبر ثخر تبعًا للظرو  المخبرية وال
من ظدرو  تربيدة وتغذيدة ضدالشتاء نكليزية( خالل فصل إ-)عربية جرفي دم خيول ال الفوسفورو الكالسيومقياس تركيز  تهد  الدراسة إلى

 طيلة فصل الشتاء.يوميًا مع العلف  D3إعطاء الفيتامين قبل وبعد  مختلفة
 مواد البحث وطرائقه:

 تجربة:ات الحيوان-
بلددغ عدددد الخيددول التددي أجريددت عليهددا حيددث  مخبددر الكيميدداء الحيويددة فددي كليددة الطددب البيطددري بجامعددة حمدداه،ة فددي التجربدد تددم إجددراء هددذه

 تم اختيارها من الخيول المتواجدة في محافظة دمشق وريفها وكانت موزعة على مجموعات: خيل،( رأس 39الدراسة )
 :الشاهد المجموعة األولى-
ولغايددددة  15/12/2015جمعددددت هددددذه العينددددات فددددي الفتددددرة الممتدددددة مددددن  جددددر( رأس خيددددل 18)موعددددة عدددددد الخيددددول فددددي هددددذه المجغ بلدددد

 (ْ  م.15-3. بلغ متوسو درجة الحرارة خالل هذه الفترة )15/3/2016
 (:D3بعد إعطاء الفيتامين )المعالجة المجموعة الثانية -

يوميدًا  مدن الفيتدامين( IU100000وبمعددل ) D3الفيتدامين  قدم لهذه المجموعدة جرخيل ( رأس 21)بلغ عدد الخيول في هذه المجموعة 
 .مع العلف طيلة فصل الشتاء

والدددك حسدددب البدددرامج  إسددطبل،خضددعت جميدددع هدددذه الخيددول لظدددرو  تربيدددة وتغذيدددة مختلفددة كمدددا هدددو مطبدددق فددي كدددل مدددربو أو ندددادي أو 
أي ضددمن الظدددرو   الدراسدددة،مدددور خددالل هددذه هندداف تددددخل فددي هددذه األ يكدددن ولددم نددادي،والبروتوكددوالت المتبعددة مدددن قبددل كددل مربدددي أو 

 الطبيعية المتبعة.
 : السريريةالفحوص 

 أجريت كامل الفحوص اإل لينيكية على جميع الخيول خالل فصلي السنة وتضمنت مايلي: 
 فح  درجة حرارة الجسم. •
 فح  النبض. •
 فح  حالة التنفس. •
 فح  األغشية المخاطية المرئية. •
 القوائم والحوافر.  فح •
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إجددراء هددذه الفحددوص لدم تالحددض أي أعددراض مرضددية علددى أي حيدوان وكانددت جميعهددا سددليمة صددحيًا وبحالدة جيدددة جدددًا خددالل كامددل  وبعدد
 مراحل التجربة. باستثناء بعض االلتهابات الرئوية وبعض حاالت اإلسهال والمغ  والتي قدم لها العالل المناسب فورًا.

 عينات الدم:
بدايددة ومنتصددف حيددث جمعددت عينددة دم مددن كددل رأس خيددل بمعدددل عينددة  عينددة،( 117ل هددذه الدراسددة )العينددات المجموعددة خددالعدددد بلددغ 

، وتددم جمددع العينددات فددي مجموعددة التجربددة بعددد أسددبوع مددن تقددديم (D3فددي الشدداهد والتجربددة )بعددد إعطدداء الفيتددامين  الشددتاءونهايددة فصددل 
 .D3الفيتامين 

ال تحوي على مانع تخثر. حفظت جميع هذه العينات  والك بأنابيب مفرغة من الهواء يولتم جمع العينات من الوريد الوداجي لجميع الخ
حيث ثفلدت هدذه العيندات باسدتخدام جهداز الطدرد المركدزي مدن ندوع  الحيوية،بحافظات تحوي على الثلج ونقلت مباشرة إلى مخبر الكيمياء 

(Nahita 2690 )دقددائق بغيدة الحصددول علددى مصدل الدددم وتددم وضددع  /10دة /بالدقيقدة ولمدد دورة 3000اني الصددنع وبسددرعة دوران سدبإ
 م لحين إجراء التحاليل المخبرية. ْ 4في البراد على الدرجة  األنابيبمعقمة ونظيفة وتم حفض هذه  بيببأنامصل الدم 

 :الكالسيوم والفوسفورالتحاليل المخبرية للكشف عن 
( بمجموعة تحليل جاهزة colorimetric methodيقة اللونية )كشف عن الكالسيوم: تم إجراء هذا االختبار بالطر اختبار ال ▪

 (.Kessler & wolfman., 1984( األلمانية )Wiener labلشركة )
( بمجموعددة تحليددل جدداهزة لشددركة U.Vdeterminationاختبددار الكشددف عددن الفوسددفور: تددم إجددراء هددذا االختبددار بطريقددة ) ▪

(BioSystems( اإلسبانية )Daly & Ertingshausen., 1972.) 
 :الدراسة اإلحصائية

( حيث تم تحليل البيانات إحصائيًا باستخدام IBM SPSS Statistics 20)أجريت الدراسة اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 
المقارنات بين التحاليل الناتجة حيث تم  تيوأجر  Excelإدخال البيانات إلى البرنامج ك والك (One Way ANOVA)اختبار 

 Duncanالحصول على قيمة المتوسو لكافة النتائج واالنحرا  المعياري، وقد تم تحديد الفروق المعنوية باستخدام اختبار 
(Duncan., 1955 ) عند مستوى معنوية(P≤0.05 .) 

 :النتائج
في مجموعة  الجرتركيز الكالسيوم انخفض عند خيول  ( أن1والمخطو )( 2لنتائج المسجلة في الجدول )ا تبين تركيز الكالسيوم:

( p<0.05وكانت الفروق معنوية )مغ/دل(  2.4±6.2)فصل الشتاء في منتصف ة ل  حيث سجل تركيز الكالسيوم أدنى قيم الشاهد
لسيوم في الدم خالل فصل الشتاء إلى ارتفاع تركيز الكا D3إعطاء مجموعة الفيتامين ى أدمع بداية ونهاية هذا الفصل.  ًّ مقارنة

 .(مغ/دل 0.72±10.1)لسيوم في هذه الفترة للوصول إلى مستويات طبيعية وخاصًة في منتصف فصل الشتاء حيث سجل تركيز الكا
  .مع مجموعة الشاهد مقارنة D3في منتصف فصل الشتاء بعد إعطاء الفيتامين  (p<0.05)وكانت الفروق معنوية 
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 وفي المجموعة التي قدم لها الفيتامين  N=18يز الكالسيوم عند خيول الجر خالل فصل الشتاء في مجموعة الشاهد ترك .2جدول ال

 نهاية الشتاء منتصف الشتاء بداية الشتاء الكالسيوم مغ/دل
  10.3a  2.4±6.2b  0.81±10.6a±0.85 الشاهد

  D3  0.77±11.6a  0.72±10.1a 0.8±11.1aالفيتامين ب المعالجة
D3 N=21 SD± في كل من األسطر واألعمدة متوسط حيث تشير االختالفات في األحرف اإلنكليزية( إلى وجود اختالفات معنويةp<0,05). 

0

2

4

6

8

10

12

14

نهاية الشتاءمنتصف الشتاءبداية الشتاء

تركيز الكالسيوم في

الشاهد

تركيز الكالسيوم بعد

المعالجة بالفيتامين

 D3

 
 D3وفي المجموعة التي قدم لها الفيتامين  تركيز الكالسيوم عند خيول الجر خالل فصل الشتاء في مجموعة الشاهد .1 مخططال

 تركيز الفوسفور:
د عند ًا فدي مجموعدة الشداهدضاانخف تركيز الفوسفور خالل فصل الشتاء سجل ( أن2( والمخطو )3النتائج المدونة في الجدول ) أظهرت

 .نهاية الفصل حتىواستمر االنخفاض في التركيز  مغ/دل( 1.9±1.1)تركيز الفوسفور متوسو بلغ حيث  فصلالمنتصف 
فددي رفددع تركيددز الفوسددفور اعتبددارًا مددن بدايددة  جيدددة أعطددى نتددائج D3 نالفيتدداميبجددة تطبيددق المعال ( أن2( والمخطددو )3)وأوضدد  الجدددول 

 D3 (3.6±0.87بعدددد إعطددداء الفيتدددامين  فدددي منتصدددف فصدددل الشدددتاء متوسدددو تركيدددز الفوسدددفور بلدددغحيدددث  فصدددل الشدددتاء ولغايدددة نهايتددد 
ف الشددتاء فدددي مجموعددة الشددداهد مددع القيمدددة القدديم المسدددجلة فددي بدايدددة ومنتصدد عندددد مقارنددة (p<0.05). وكانددت الفدددروق معنويددة مددغ/دل(

 .D3المجموعة المعالجة بالفيتامين المسجلة في نهاية الشتاء في 
 وفي المجموعة التي قدم لها الفيتامين  N=18تركيز الفوسفور عند خيول الجر خالل فصل الشتاء في مجموعة الشاهد  .3الجدول 

 الشتاء نهاية الشتاءمنتصف  بداية الشتاء الفوسفور مغ/دل
 2.01b 11.±91.b  1.4 ±1.9ba±0.91 الشاهد

  D3  1.2±2.9ba  0.87±3.6ba  0.9 ±4.1aالمعالجة بالفيتامين 
D3 N=21 SD± في كل من األسطر واألعمدة متوسط حيث تشير االختالفات في األحرف اإلنكليزية( إلى وجود اختالفات معنويةp<0,05). 
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 D3د خيول الجر خالل فصل الشتاء في مجموعة الشاهد وفي المجموعة التي قدم لها الفيتامين . تركيز الفوسفور عن2مخطط ال

   :المناقشة
 جر انخفدض خدالل فصدل الشدتاء وخاصدة فدي منتصدف  ليسدجلتركيز الكالسيوم والفوسفور في مصل دم خيول الظهرت هذه الدراسة أن أ
انخفدداض نشدداك هرمددون جددارات  وقددد يكددون هددذا االنخفدداض عائدددًا إلددى ر.للفوسددفو  مددغ/دل(1.9±1.1)للكالسدديوم و مددغ/دل( 6.2±2.4)

الدذي يعمدل علدى تثبديو االرتشدا  العظمدي للكالسديوم والفوسدفور وبالتدالي انخفداض تركيزهدا فدي و زيادة نشاك هرمون الكالسديتونين الدرق و 
الل فصدل الشدتاء تدؤدي إلدى ضدعف خدس قلدة تعدرض الخيدول ألشدعة الشدم ّ  كمدا أن .(Inoue et al., 2002)وأيدد الدك  الددم،مصدل 

 في الدم.للحفاظ على ثبات تركيز الكالسيوم والفوسفور  تهزري تحت الجلد ومشتقات  والتي تعمل بانسجام  D3نشاك تكوين الفيتامين 
جداء و  ( مع العلف وبشدكل يدومي لكدل رأس خيدل جدر طيلدة فصدل الشدتاءUL 100000على شكل بودرة بجرعة ) D3الفيتامين تم تقديم 
 .(BASF, 2000)فقًا مع االك متو 

لددف لكددل رأس إلددى الحفدداظ علددى تركيددز كددل مددن الكالسدديوم ( يوميددًا مددع العUL 100000بجرعددة ) D3أدى تطبيددق المعالجددة بالفيتددامين 
هرموندات  عمدلل  دعمدو  D3وقدد يكدون الدك عائددًا إلدى تحفيدز الفيتدامين  بيعية والمقبولة خالل فصل الشتاء،والفوسفور ضمن الحدود الط

، لمفلتددرةللكالسديوم مدن الكبيبدات ازيدادة االمتصداص المعدوي مدن خدالل  زيدادة تركيدز أيوندات الكالسديوم فدي المصددل وبالتداليجدارات الددرق 
تعمدددل بانسدددجام تدددهزري مدددع هرمدددون جدددار الددددرق لرفدددع الكالسددديوم والفوسدددفور فدددي الددددم عدددن طريدددق تحفيدددز  D3 مدددا أن مشدددتقات الفيتدددامين 

 Szarska et) كدرهمدع مدا ا متوافقًا بذلك وزيادة االمتصاص المعوي األنبوبي من الكالسيوم والفوسفور (Bone Nuts)مكسرات العظم 
al., 2003). 
 :االستنتاجات

 انخفاض تركيز الكالسيوم والفوسفور في مصل الدم عند خيول الجر. إلىالبرد خالل فصل الشتاء إجهاد  أدى •
( مع العلف يوميًا لكل رأس خيل أدى إلى المحافظة UL 100000بجرعة ) D3بالفيتامين تطبيق المعالجة  ّ  بينت الدراسة أن •

   الكالسيوم والفوسفور في مصل الدم.من وضمن الحدود الطبيعية لة على ترا يز جيدة ومقبو 
 :التوصيات

 .دوري  الشتاء بشكل خالل فصل جرمصل الدم عند خيول الفي ور فالكالسيوم والفوسترا يز كل من  ةمعاير  -
 فصل الشتاء.مع العلف لكل رأس خيل جر طيلة  (UL 100000) بجرعةعلى شكل بودرة  D3تقديم الفيتامين  -
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Abstract 

The aim of this study was to study the effect of vitamin D3 on the concentration 

of calcium and phosphorus in the blood of the traction horses during winter. 

The number of experimental animals was (39) heads of traction horse, (18) 

heads were used in winter as a control group, and (21) heads were used in winter 

after giving vitamin D3. Blood samples were collected from the jugular vein of 

all horses at the beginning, middle and end of the winter for both, the control 

group and the vitamin D3 group. The concentrations of calcium and phosphorus 

were measured using the spectrophotometer. The results showed that cold stress 

resulted in lower concentrations of calcium and phosphorus in the mid-winter of 

the control group. While the application of vitamin D3 decreased the levels of 

calcium and phosphorus, especially in the middle of winter and reached normal 

levels during winter. Therefore, it is recommended to give vitamin D3 for 

traction horses in the form of powder with feed per day in a dose of (100000 IU) 

for each head.                                      

Key Words: Traction horses, Winter, Calcium, Phosphorus, Vitamin D3. 
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