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    و بعض المتغيرات الكيمائيةعظامال في تكوين أالعالية من فيتامين تأثير المستويات 
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  الملخص

 المتغيرات  في تكوين العظم وبعضأ تأثير المستويات العالية من فيتامين  لمعرفة الدراسةصممت      

 28 من ذكور صغار الجرذان البيضاء وبعمر 18استخدم .  الجرذان ذكورصغاردم الكيموحيوية في مصل 

لت مجموعة السيطرة ومجموعتين  حيوانات لكل مجموعة، شم6 قسمت عشوائيا الى ثالث مجاميع بواقع اًيوم

غم من وزن الجسم بالتجريع الفموي يوميا / وحدة دولية 660  و330  بالجرعتين أمعاملتين أعطيتا فيتامين

 لقياس  وعزل المصل الفترات المحددة تم سحب الدمأسبوعيا وفي تم وزن الحيوانات  .ا يوم30ولمدة 

  الفسفور، الكالسيوم مستويات،الية إنزيم الفوسفاتيز القاعديالمتغيرات الكيموحيوية والتي تضمنت قياس فع

 المغنيسيوم واأللبومين، وعند انتهاء فترة المعاملة تم تخدير الحيوانات وقتلها والحصول على ،الالعضوي

 المغنيسيوم ،الكالسيومعظم الفخذ األيمن إلجراء تحليل العناصر في رماد العظم الذي شمل تحليل عنصر 

 ، الكالسيوم، كل من إنزيم الفوسفاتيز القاعدي وزن الجسم وفيأظهرت النتائج انخفاضا معنويا في .روالفسفو

في المجموعة  االنخفاض ولى والثانية وظهر المغنيسيوم واأللبومين في المجموعة األ،الالعضوي الفسفور

أظهرت نتائج تحليل العناصر في و.  المجموعتين بحيوانات السيطرةمن المجموعة األولى بمقارنة اكبر الثانية

الثانية االولى وفي المجموعة  والفسفور المغنيسيوم ، الكالسيوممعنوي في نسبةالعظم وجود انخفاض رماد 

 في وزن اً ضررأات العالية من فيتامين مستوييستنتج من هذه الدراسة أن لل. طرةبالمقارنة بحيوانات السي

  .في ذكور الجرذان الصغيرة تكوين العظم  في احداث تغيرالجسم و

  

  .الجرذان، العظم، أ العالية من فيتامين  ة، الجرعأفيتامين   :الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
The present study was designed to effect the excessive levels of vitamin A on bone 

formation and some biochemical parameters in young rats. 18 of albino males young rats 
were divided into 3 groups it 6 animals each. These included untreated control and two 
treated groups received orally vitamin A at the doses 330 and 660 IU/g B.W daily for 30 
days. Animals were weighted weekly, Blood samples were obtained at specific times for 
biochemical parameters determination which include alkaline phosphatase activity (ALP), 
Calcium, Inorganic phosphorus ,magnesium and albumin levels. At the end of the 
experimental period, rats were anesthetized and killed. The right femur bone were obtained 
for mineral analysis in bone ash include calcium, magnesium and Phosphorus. The results 
showed significant decrease in body weights and ALP, calcium, Inorganic phosphorus, 
magnesium, albumin in the serum of the first and the second groups. More reduction was 
observed  in the second group when compared with the control groups. The mineral analysis 
of bone ash showed a significant decrease in calcium, magnesium, Phosphorus in the first 
and the second groups compared  with control groups. It was concluded from this study, that 
excessive levels of vitamin A caused an effect on body weight and defect detection in bone 
formation of young males rats.   

                                                 
Key words: vitamin A, vitamin A high dose, bone, rats. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ه وهدمه بصورة مستمرة للمحافظة على المستوى الطبيعي للكالسيوم وعلـى           ؤالعظم نسيج رابط يتم بنا    

يتكون العظم كيميائيـا   .Bone matrixة العظم  يتألف العظم من خاليا وألياف مغمورة في ماد،كتلة العظم

 أما المواد الالعضوية فتؤلف     %33عضوية حيث تؤلف المواد العضوية نسبة        من مواد عضوية وال   

 مـن نـسبة المـواد       %28المادة العضوية من بروتينات كوالجينية حيث تشكل        تتكون  ،  %67نسبة  

كوالجينيـة  الغيـر    مـن البروتينـات   %5 و Collagen type І العضوية وتكون من النوع األول

ــشمل  ــن  Osteocalcinوت ــئيلة م ــات ض  Osteopontin وOsteonectin وSialoprotein وكمي

أما المواد الالعضوية فتشكل معادن العظم وأغلبها أمالح الكالسيوم على شـكل  ،  Proteoglycansو

، ، الـصوديوم  يوم وكميـات مختلفـة مـن المغنـس        Ca10(Po4)6(OH)2بلورات هيدروكسي اباتايت    

ـ    العظـم يلعب. )Bilezikian et at., 2002(ت الخالالفلوريد، الكربونات و  ض  دورا حيويـا فـي أي
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 مـن   كميات ضئيلةيحتاج الجسم الى . (Vander et al., 1998)المعادن في الجسم وخزن العناصر

الـصغرى   مركبات كيميائية عضوية ضـرورية للحيـاة تـسمى بالمغـذيات             الفيتامينات والتي هي  

micronutrients   ومن الفيتامينات الذائبة فـي الـدهونsoluble vitamins fat   يلعـب  أفيتـامين ،

. والتراكيب المتأيضة منه دورا مهما في االبصار، نمو العظام، االنجاب، االنقسام الخلوي            أفيتامين  

يمكـن  و. جرثوميـة  في تنظيم نظام المناعة الذي يساعد في منع االصـابات ال           أكما يساعد فيتامين    

 مثل الكبـد وزيـت      أالمصادر الحيوانية لفيتامين    : المصدر الحيواني  ول عليه من مصدرين،   الحص

 .أ مصدر مـن مـصادر فيتـامين         واغني أهم الكبد   د يع إذالسمك و صفار البيض ومنتجات االلبان       

الجزر والبروكلي  مثل  ( كاروتين المتواجد في الفواكه والخضراوات    - متمثل بالبيتا : مصدر النباتي ال

 في الكبد بنسبة    أ يخزن فيتامين    .أالتي تتحول في الجسم الى فيتامين       ) والسبانغ والخوخ و المشمش   

 Retinyl estersريتنـال  الاسـترات  يخزن بالكبد بشكل . والباقي في الكلى واالنسجة الدهنية% 90

 ة بروتين حامـل للريتنـول      ثم يعبر الى الدم ويحمل بوساط      لألستر تحلل   وعند الحاجة اليه يحصل   

Retinol binding proteinليصل الى االنسجة االخرى (Bates, 1995) .اًي ضـرور أ فيتـامين  ديع 

 في  أالتطور كما يتدخل فيتامين     وبذلك يكون له دور هام في النمو الصحيح و        لنمو الخلية وتطورها    

لعظم و التي تقوم بإفراز كميات كبيرة       مهام الخاليا المكلفة بإنتاج عظام جديدة وهي الخاليا البانية ل         

 وبروتينات قالب العظم وأنزيم الفوسـفاتيز القاعـدي   Collagen type І من كوالجين النوع األول

ويحفز الخاليا المسؤولة عن هدم العظم وهي ناقضات العظم وهي خلية مـسؤولة عـن امتـصاص                 

 ,.Guo et at( عادة تـشكيل العظـم  المادة العظمية وهي عملية تحدث في أثناء نمو العظم بهدف إ

 قد تؤدي الى ضعف العظام لدى الرجال والنـساء          أمن ان زيادة فيتامين     تتزايد االشارات    .)2011

ولكن ضعف العظام لدى النساء هو اكثر خطورة وذلك لنقص كتلة العظام بعد سـن اليـاس االمـر       

 يـؤدي  أ من تناول فيتـامين  كثارفاإل) Melhus et at., 1998( الذي يزيد من خطورة حدوث الكسور

وكـذلك  . )Burke, 1998( ن احتماالت الكـسور الى ضعف العظام ويزيد من هشاشتها ويضاعف م

يقلل من مفعول فيتامين د الذي يساعد في المحافظة على المعدالت الطبيعية للكالسيوم فـي الجـسم                 

 يحدد  ل وغير الفعال،   بشكله الفعا   في الخاليا يؤثر في ايض فيتامين د       أفزيادة المخزون من فيتامين     

  ).Metz et at., 1985( و د النمو الطبيعي للجهاز الهيكلي أ فيتامين التوازن بين

   

  المواد وطرائق العمل

     الحيوانات المختبرية

تم تربية الحيوانات في بيـت  .  Albino males ratsمن نوع الجرذان   ذكور صغاراستخدم      

جامعة الموصل في غرفة خاصـة تتـوفر فيهـا الظـروف            /لية الطب البيطري   التابع لك  واناتالحي
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 من ذكور صـغار الجـرذان       18استخدم   . وتهوية وإضاءةانات من درجة حرارة     الصحية لتربية الحيو  

 حيوانات لكل مجموعة، شملت مجموعة      6 مجاميع بواقع      قسمت عشوائيا الى ثالث    اً يوم 28البيضاء وبعمر   

غم مـن وزن الجـسم      / وحدة دولية    660 و 330  بالجرعتين أمعاملتين أعطيتا فيتامين    السيطرة ومجموعتين   

 ل للحصول على المص    الدم   سحبسبوعيا وتم   وزنت الحيوانات ا   . يوم 30بالتجريع الفموي يوميا ولمدة     

يز لقياس المتغيرات الكيموحيوية والتي تضمنت قياس فعالية إنزيم الفوسـفات          يوم من المعاملة     30و 15بعد  

االلبومين، وعند انتهاء فتـرة المعاملـة تـم تخـدير             المغنيسيوم و  ، الفسفور ،م الكالسيو  مستويات القاعدي و 

الحيوانات وقتلها والحصول على عظم الفخذ األيمن إلجراء تحليل العناصر في رماد العظم الذي شمل تحليل                

  . والفسفورالمغنيسيوم، عنصري الكالسيوم

    Collection of blood samples جمع عينات الدم

 من وريد العين باستعمال انبوبة شـعرية      ن في الفترات المحددة      الجرذا تم جمع الدم من ذكور    

جهـاز    المـصل باسـتخدام   للحصول على،heparinized capillary tube حاوية على الهيبارين 

 لحـين اجـراء   )م18º- (  وحفظها بالمجمدة بدرجةدقيقة15 دقيقة لمدة/ دورة2500الطرد المركزي 

  .القياسات الكيموحيوية عليها

   في مصل الدمغيرات الكيموحيويةالمتقياس 

مـن شـركة    ) kits( وذلـك باسـتخدام العبـوات الجـاهزة        ALPتم تقـدير فعاليـة انـزيم         

)Biomerieux (   الفرنسية التي تعتمد علـى طريقـة)Belfeld  and Goldberg, 1971 (  وهـي

 التي يعمل عليهـا انـزيم الفوسـفاتيز         Substrateام المادة االساس    طريقة لونية تستند على استخد    

من ) kits(  الكالسيوم باستخدام العبوات الجاهزة مستوى وقدرAlkaline Phosphatase.القاعدي 

الفرنسية والتي تعتمد على تفاعل الكالسيوم الموجود في مصل الدم مـع الـدليل     ) (Biolaboشركة  

في وسط قاعدي وتكوين معقد بنفسجي اللون الذي ) Methyl thymol blue(مثيل ثايمول األزرق 

وتـم تقـدير مـستوى الفـسفور        . نانوميتر) 570(يعطي أعلى امتصاصية عند طول موجي قدره        

 االسبانية والتي   Spinreactمن شركة    )kits(الالعضوي في مصل الدم باستخدام العبوات الجاهزة        

ــدMolybdicacidمــع المركــب تعتمــد علــى تفاعــل الفــسفور الالعــضوي   اً ليكــون معق

phosphomolybdic   نانوميتر) 710( مزرق تقرأ االمتصاصية عند طول موجي        -  ذا لون اخضر .

الفرنسية والتـي   ) Biolabo(من شركة   ) kits(قدر مستوى المغنيسيوم باستخدام العبوات الجاهزة       

 اً ليكون معقـد xylidyl blue) ( ب تعتمد على تفاعل المغنيسيوم الموجود في مصل الدم مع المرك

 وقرأت شـدة االمتـصاصية عنـد    ، لون بنفسجي تعتمد شدة اللون على تركيز ايونات المغنيسيوم        اذ

مـن شـركة    ) kits(تم تقدير االلبومين باستخدام العبوات الجـاهزة      . نانوميتر) 530(طول موجي   

Biolabo) (       تبط مـع الكاشـف بروموكريـسول       الفرنسية والتي تعتمد على كمية االلبومين التي تر
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المخضر حيث يكون مـع األلبـومين معقـد    األصفر اللون  يذ) Bromocresol green(االخضر 

  لون اخضر مزرق له شدة امتصاصية تقاس عند طول مـوجي قـدره             ا بروموكريسول ذ  –البومين  

  .(Rude et al., 2006)نانوميتر) 630(

  

  سفور في رماد العظم و الف و المغنيسيومتقدير نسبة الكالسيوم

 عظـم الفخـذ األيمـن       بإخذتم تقدير نسبة الكالسيوم و الفسفور و المغنيسيوم في رماد العظم                 

 )1(ساعات وبعد ذلك أخذ الرماد واضيف اليـه         ) 3(م لمدة   °)550(وحرقه بفرن االحتراق بدرجة     

لي مـن االيونـات     مل بالمـاء الخـا    ) 100(و تخفيفه إلى     مل من حامض الهيدروكلوريك المركز    

 وتم تقـدير   )EDTA-Ca(بطريقة نسبة الكالسيوم بعدها تم تقدير، ثم ) 1989،سليمان و فضل اهللا(

 بالطريقة التـي تعتمـد   نسبة الفسفور توقدر ،(Eriochrome Blanck T)نسبة المغنيسيوم بطريقة 

ولبيـدات   ليكـون م Molybdic acid حـامض المولبيـدك  على تفاعل الفوسفات غير العضوي مع 

 كميـة الفوسـفات غيـر       تتناسب شدته مع   تعطي لونا ازرق     اختزالهاالفوسفات الصفراء والتي عند     

  .العضوية الموجودة في المحلول

     Statistical Analysis اإلحصائيالتحليل 

 والـذي تـضمن   Sigma stat 3.5 باستخدام البرنامج االحـصائي  اإلحصائي التحليل إجراءتم      

 One way analysis  (ANOVA)of واستخدام تحليـل التبـاين االحـادي    معدل للقيم استخراج ال

variance             لمقارنة معدل القيم بين المجموعة االولى والثانية ومقارنتهم بحيوانات الـسيطرة وكـذلك

 عنـد   نهايتها ومنتصف التجربة    في  لمقارنة معدل القيم بين نفس المجموعة      T-testاستخدم اختبار   

  .P ≤ 0.001 حتماليةامستوى 

  

  النتائج

حيوانات السيطرة قد ارتفع بشكل ملحوظ الى ان معدل أوزان ) 1( تشير النتائج الموضحة بالجدول رقم     

ولكن زيادة الوزن كانت أقل في المجموعتين .  بعد نهاية التجربةأفي مجموعة السيطرة والمعاملة بفيتامين 

 660 ڊ في المجموعة المعاملة  اكبروقد لوحظ االنخفاض بشكل. يطرةاالولى والثانية مقارنة بمجموعة الس

  .غم من وزن الجسم / وحدة دولية330 ڊ غم من وزن الجسم عند مقارنتها بالمجموعة المعاملة /وحدة دولية
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  . في أوزان الحيواناتأ تأثير المستويات العالية من فيتامين :1جدولال

  نهاية التجربة) غم(الوزن   ربةبداية التج) غم(الوزن  الحيوانات

 1.64±55.1  السيطرة
Aa  

102.3±3.01 
Ab  

 IU/g BW55.2±1.67 330الجرعة االولى
Aa  

93.6±2.61 
Bb  

 IU/g BW  54.2±1.73 660الجرعة الثانية
Aa 

85.2±1.9 
Cb 

  الخطأ القياسي ± القيم معبر عنها بالمعدل لستة حيوانات 

A, B, C  تعني وجود فرق معنوي عموديا المختلفة األحرف  

a, b  المختلفة أفقيا تعني وجود فرق معنوي األحرف  

  

 يوم 15الى ان معدل فعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي  بعد ) 2(تشير النتائج الموضحة في جدول رقم       

وكذلك . سيطرةبمجموعة ال في المجموعة االولى و الثانية بالمقارنة  معنويا قد انخفضأمن المعاملة بفيتامين 

 أ يوم من المعاملة بفيتامين 30 بين المجموعة االولى والثانية بعد مرور P ≤ 0.001 عند ا معنويانخفض

مجموعة االولى بعد  معدل فعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي للوعند مقارنة نتائج. بالمقارنة بحيوانات السيطرة

وكذلك ظهر هناك انخفاض . P ≤ 0.001عنوي عند  وجد هناك فرق م من المعاملةاً يوم30 واً يوم15

 وكان االنخفاض في المجموعة الثانية  من المعاملةاً يوم30 واً يوم15 بين الثانيةمجموعة في نتائج المعنوي 

  في منتصف التجربة ونهايتهاP ≤ 0.001 عند معنويكما لوحظ وجود ارتفاع   .أكبر من المجموعة االولى

 15الى ان معدل مستوى الكالسيوم بعد ) 3(تشير النتائج الموضحة في جدول رقم  .في حيوانات السيطرة

 من المعاملة قد انخفض في المجموعة االولى والثانية بالمقارنة بمجموعة السيطرة وعند مقارنة النتائج اًيوم

ولى  بين المجموعة االP ≤ 0.001 معنوي عند انخفاض هناك في حين كان. لم يالحظ وجود فرق معنوي

المجموعة االولى وعند مقارنة نتائج .  يوم من المعاملة بالمقارنة بحيوانات السيطرة30والثانية بعد مرور 

 انخفاضوكذلك وجود . P ≤ 0.001 معنوي عند انخفاض وجد هناك  يوم من المعاملة30 يوم و15بعد 

في حين لم يالحظ وجود فرق معنوي .  يوم من المعاملة30 يوم و15 بين مجموعة الثانية في نتائج المعنوي 

 الفسفور الى ان معدل مستوى) 2( في جدول رقم تشير النتائج  .في الفترتين في حيوانات السيطرة

 من المعاملة قد انخفض في المجموعة االولى و الثانية بالمقارنة بمجموعة السيطرة اًيوم 15الالعضوي بعد 

 بين P ≤ 0.001 هناك فرق معنوي عند في حين كان. م يالحظ وجود فرق معنويوعند مقارنة النتائج ل

وعند مقارنة نتائج .  من المعاملة بالمقارنة بحيوانات السيطرةاً يوم30المجموعة االولى والثانية بعد مرور 

 ظهرحين  في.  فرق معنويلم يالحظ وجود  من المعاملةاً يوم30 واً يوم15 بعد  والثانيةالمجموعة االولى

 عدم وجود فرق الى) 2(ي جدول رقم  فتشير النتائج  .فرق معنوي في الفترتين في حيوانات السيطرة
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ارنة  في المجموعة االولى و الثانية بالمقأ من المعاملة بفيتامين اً يوم15 المغنيسيوم  بعد  مستوىمعنوي في

 المجموعة االولى والثانية ند مقارنةع P ≤ 0.001 معنوي عند انخفاض ظهرفي حين . بمجموعة السيطرة

 15 بعد  والثانيةالمجموعة االولىوعند مقارنة نتائج .  بحيوانات السيطرة من المعاملة اً يوم30بعد مرور 

في حين لم يالحظ وجود فرق . P ≤ 0.001 عند انخفاض معنوي وجد هناك  من المعاملةاً يوم30 واًيوم

  عدم وجود فرق معنوي فيالى) 3( في جدول رقم تشير النتائج  .يطرةمعنوي في الفترتين في حيوانات الس

ارنة بمجموعة  في المجموعة االولى و الثانية بالمق أ من المعاملة بفيتامين اًيوم 15بعد  االلبومين مستوى

 من المعاملة اً يوم30 معنوي بين المجموعة االولى والثانية بعد مرور انخفاض في حين ظهر. السيطرة

  من المعاملةاً يوم30 و15 بينوالثانية المجموعة االولى وعند مقارنة نتائج . لمقارنة بحيوانات السيطرةبا

 الفترتين في حيوانات  بين وجود فرق معنويفي حين لم يالحظ. P ≤ 0.001وجد هناك فرق معنوي عند 

  .السيطرة

  

  . الكيموحيوية في مصل ذكور الجرذان في المتغيراتأ تأثير المستويات العالية من فيتامين : 2لجدوال
  mg/dlالفسفور  mg/dl المغنيسيوم  ALP u/lانزيم 

 
  الحيوانات

   يوم30   يوم15   يوم30   يوم15   يوم30   يوم15

  

 0.87±100.452  السيطرة
Aa  

111.645±0.94 
Ab  

2.224±0.093 
Aa 

2.435±0.0289 
Aa 

5.168±0.168 
Aa 

6.561±0.09  
Ab 

الجرعة 

 330االولى
IU/g 
BW  

95.725±0.763 
Ba 

83.250±0.564 
Bb 

2.165±0.0924
Aa 

1.805±0.140 
Bb 

5.023±0.20 
Aa 

4.89±0.785 
Ba 

الجرعة 

 660الثانية
IU/g 
BW  

88.70±0.66 
Ca 

73.500±0.336 
Cb 

2.149±0.0233
Aa 

1.527±0.0119
Cb 

5.123±0.134 
Aa 
 
 

4.825±0.217
Ba 

   القياسي الخطأ ±  عنها بالمعدل لستة حيواناتالقيم معبر

A, B,C  تعني وجود فرق معنويعموديا المختلفة األحرف   

A , b  المختلفة أفقيا تعني وجود فرق معنوياألحرف   
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  . في المتغيرات الكيموحيوية في مصل ذكور الجرذانأتأثير المستويات العالية من فيتامين : 3جدولال

  

  الحيوانات  mg/dlااللبومين  mg/dl الكالسيوم 

   يوم30   يوم15   يوم30   يوم15

 0.556±6.77  السيطرة
Aa  

6.80±0.570 
Aa  

4.151±0.344 
Aa  

4.311±0.147 
Aa 
 

 330الجرعة االولى
IU/g BW  

6.530±0.260 
Aa  

5.761±0.278 
Bb  

4.104±0.228 
Aa 
 

3.210±0.570 
Bb 
 

 660الجرعة الثانية
IU/g BW  

6.240±0.223 
Aa  

5.088±0.250 
Cb  

3.906±0.487 
Aa 
 

3.018±0.670 
Bb 
 

   القياسي الخطأ±  عنها بالمعدل لستة حيوانات القيم معبر  

A, B, C   تعني وجود فرق معنويعموديا المختلفة األحرف   

A , b  المختلفة أفقيا تعني وجود فرق معنوياألحرف   
  

  

 و  نسبة كالسيوم فيP ≤ 0.001 عند ود انخفاض معنويالى وج) 4(تشير النتائج الموضحة بالجدول رقم 

 بمقارنتهم أن  رماد العظم في نهاية التجربة في المجموعة االولى والثانية المعاملة بفيتاميمغنيسيوم وفسفور

  .بمجموعة السيطرة
  

  . ذكور الجرذانرماد عظم في المتغيرات الكيموحيوية في أ تأثير المستويات العالية من فيتامين : 4 جدولال

  
  % Ca % Mg %  P  الحيوانات

 1.9±39.5  السيطرة
A 

1.187±0.054 
A  

22.5±0.229 
A  

 IU/g 330الجرعة االولى
BW 

37.2±0.9 
B  

0.565±0.0229 
B  

17.1±0.449 
B  

 IU/g 660الجرعة الثانية
BW 

34.5±0.57 
C  

0.405±0.0116 
C  

14.5±0.69 
C  

   القياسي الخطأ±  عنها بالمعدل لستة حيوانات القيم معبر

A, B, C  تعني وجود فرق معنويعمودياختلفة  الماألحرف   
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    المناقشة

أوضحت النتائج حصول فقدان تدريجي للوزن خالل التجربة في حيوانات المجموعة االولـى والثانيـة                    

 في المجموعة الثانية أكبر من المجموعة االولى وبالمقارنـة          ظهر االنخفاض في الوزن     ،  أالمعاملة بفيتامين   

 في أوزان النساء اً نقصانالذين الحظوا) Melhus et at., 1998( ان هذه النتيجة تتفق مع ،بحيوانات السيطرة

 عن طريق الغذاء والذي يرتبط بنقصان كثافة وتمعـدن العظـم وزيـادة              أ الى زيادة فيتامين     الالتي عرضن 

نمـو والتطـور     في ال  أ انخفاض الوزن في دراستنا الحالية الى اهمية فيتامين          يشير .خطورة حدوث الكسور  

الصحيح للجسم وربما يعزى السبب في انخفاض الوزن الى انخفاض كثافة العظم والذي بدوره يـؤثر فـي                   

 انخفـاض شـهية    الـى  الذي أشار)Misra, 1968(وكذلك يتفق مع ). Burke, 1998(الوزن وهذا يتفق مع 

 ) ALP( أنـزيم    انخفـاض ج الـى     أشارت النتائ  . وبالتالي حدوث نقصان في الوزن     أ بزيادة فيتامين    الجرذان

 بالمقارنة مع حيوانات الـسيطرة      أالثانية المعاملة بفيتامين    االولى و   بصورة تدريجية في حيوانات المجموعة      

 انه باإلضافة الى إلىن أشارا يواللذ) Swaminathan, 2001 ; Christenson, 1997(ن يوهذا يتفق مع الباحث

  في الدورة الدموية، فانه يتم بناء وتحرير كميات كبيرة منـه مـن               Isoenzymeوجود متماثالت هذا األنزيم     

قبل العظام وتحديدا من قبل خاليا بانية العظم واي خلل يحدث في هذه الخاليا يؤدي الى اضطراب إفـرازه                   

الناقـضة  لبانية للعظم والخاليـا      على فعالية الخاليا ا    أالى الدورة الدموية وأن التأثير المباشر لزيادة فيتامين         

 فـي   )ALP( أنـزيم تعود زيادة فعاليـة     . على هذه الخاليا   يدلل على أهمية هذا الفيتامين في المحافظة         عظملل

 والذي ينجم عنه زيادة      طبيعي حيوانات السيطرة الى تأثير هرمون النمو في هذه المجموعة ألنها في حالة نمو            

 وجد انخفـاض  ).Guo et al., 2011( وهذا متفق مع في عدد خاليا بانية العظم مما يزيد من فعالية االنزيم 

الثانية بالمقارنة بحيوانات الـسيطرة     و   االولى  الكالسيوم في المصل والعظم في المجموعة      مستوى معنوي في 

 الـذين   (Chen et al., 2008)  خالل فترة التجربة وهذه النتيجة تتفق مـع االكبر للجرعة الثانيةلتأثير اوكان 

 مستويات  إعطاءتم   إذ   خفاض كالسيوم المصل ورماد العظم في دراسة أجريت على فروج اللحم          أشاروا الى ان  

 يعـزى و. كيلوغرام من وزن الجـسم   / وحدة دولية    )45,000-15,000(  عن طريق الغذاء   أعالية من فيتامين    

 التقليـل مـن      فـي  أ فيتامين   لحالية الى تأثير زيادة    انخفاض كالسيوم المصل ورماد العظم في دراستنا ا        سبب

ترشيحه فـي   االمعاء واعادة الكالسيوم عبر  من%98  امتصاصإعادة يتم إذ الشكل الفعال لفيتامين د، فعالية

  بسبب دور   فيطرح عن طريق البول     تعيق اعادة امتصاصه   أالكلية بشكل طبيعي وان زيادة مستويات فيتامين        

الكالسيوم من االمعاء وبالتالي الحفاظ على مستواه       الشكل الفعال لفيتامين د في السيطرة على اعادة امتصاص          

علـى شـكل     في العظـم  من الكالسيوم    السبب الى تواجد كميات كبيرة       يعزى  قد  وكذلك .في المصل والعظم  

 التي تؤثر على تمعدن وكثافـة العظـم        أ وتأثير الزيادة من فيتامين      Ca10(Po4)6(OH)2هيدروكسي أباتايت   

)Guo et al., 2011(.الفسفور في المصل ورماد العظم فـي المجموعـة  مستوىنخفاض معنوي في  وجد ا  

 الثانية بالمقارنة بحيوانات السيطرة ان سبب االنخفاض في مستوى فسفور المصل ورماد العظم في               االولى و 
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قلـة   نإ و ، على فيتامين د   أدراستنا الحالية ربما يعود الى زيادة طرح الفسفور في البول نتيجة تأثير فيتامين              

 الـى تـأثير   أشاروا الذين )Yan et at., 2007( وهذا يتفق مع انخفاض امتصاص الفسفوريسبب فيتامين د 

ان كل من الكالسيوم و الفسفور يشتركان       .  وفيتامين د في أيض الكالسيوم والفسفور في فروج اللحم         أفيتامين  

أشارت النتـائج     .السوائل بنسب معينة  في بناء الهيدروكسي اباتايت في العظم فضال عن تواجدهم في الدم و           

 مغنيسيوم مصل دم  المجموعـة  مستوىالى تأثير المستويات العالية من فيتامين آ الذي أدى الى انخفاض في           

 الـى انخفـاض      أدت أكما أن زيادة فيتامين      السيطرة،   ل فترة التجربة بالمقارنة بمجموعة    األولى والثانية خال  

ان هذا االنخفـاض     و  السيطرة موعةاالولى والثانية بمقارنتهم بمج    المجموعة   معنوي في مغنيسيوم العظم في    

 تأثير المغنيسيوم على وظائف وفعالية بانيات العظم مـن خـالل            في مستوى المغنيسيوم قد يكون السبب في      

وكـذلك تـأثيره علـى نمـو الـصفيحة الكردوسـية            ) mitogenic(تأثيره على انقسام خاليا بانيات العظم       

)epiphyseal plate( حيث يتسبب بقلة نموها (Rude et al., 2006) . ذلـك الـى   وربما يعود السبب فـي 

خاليا الجسم  والعظم وكذلك الى دوره في العديد من العمليات البايولوجية في الجـسم               انتشار المغنيسيوم في    

مونات التـي تـنظم الهيكـل       ولهذا فانه يؤثر في هذا النوع من الخاليا كما انه يؤثر على تكوين وإفراز الهر              

 مـستوى وجد انخفاض معنوي فـي  . )Romani et al.,1993(العظمي وتأثير هذه الهرمونات على العظم 

 Jenkins and(وهذه النتيجة تتفق مـع   االلبومين في المجموعة الثانية واالولى بالمقارنة بحيوانات السيطرة

Mitchell, 1975 (االلبومين والبروتين الكلي للجرذان التـي عرضـت   ذين أشارا الى انخفاض في معدل لال

  . عن طريق الغذاء وفيتامين إيألزيادة في فيتامين 
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