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األطروحة أو الرسالة عنوان  

 الجانب ألسرٌري لنقص فٌتامٌــن )أ ( فً الضـأن المحـلً فً محافظة  البصــرة()
 

االطروحة او الرسالة ملخص  

ةالخالصــــ  

 ) ت خاص ببكالضأن وبأعمار مختلفة ولكال الجنسٌن  وتم فحصها   من ( رأس09أخذت عٌنات مصل الدم  من )حٌت  مختلفة من محافظة البصرة.من مناطق فٌتامٌن )ا( و البٌتا كاروتٌن فً الضأن  الدراسة لتقٌٌم مستوى هذه أجرٌت

(ELISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 9.0وأظهرت أعلى مستوى لفٌتامٌن )ا( فً الدم حٌث كان تركٌز فٌتامٌن )ا( والبٌتا كاروتٌن) سرٌرٌا %( كانت صحٌحة09) ( ونسبتها من مجموع حٌوانات الدراسة0والتً عددها ) األولىالمجموعة فان  النتائجوحسب 

لفٌتامٌن )ا( و البٌتا  واطئمستوى  للنقص فقد أظهرت سرٌرٌةعالمات ب %( التً تتمٌز09( ونسبتها من مجموع حٌوانات الدراسة)0.المجموعة الثانٌة التً عددها)  كانت  فٌما .على التوالً( نانوغرام/مل 2.6±3..6( نانومول /لتر)  ±1.0

 ( نانوغرام/مل على التوالً.0.2±03.90( نانومول /لتر، )9.0± 0.1(  وبمستوى ) p<0.05مقارنة بالمجموعة األولى عند مستوى االحتمال )فً مصل الدم  كاروتٌن 

(  9.6±0.2- 9.6±0.6( نانوغرام/مل على التوالً بٌنما بقٌة المناطق تتراوح نسبهم بٌن )0.0±61.3( نانومول /لتر،)9.6±6.9كاروتٌن فً منطقة  الزبٌر )وبالنسبة للمناطق فقد ظهرت أعلى نسبة لفٌتامٌن )ا( والبٌتا 

 ( نانوغرام/مل لفٌتامٌن )ا( والبٌتا كاروتٌن. 0.0±02.0- 0.0±09.0نانومول /لتر، )

(، إضافة إلى  02( واإلسهال) 60( والعالمات العصبٌه ) 66( واإلجهاض)60فٌتامٌن )ا( ظهرت عالمات سرٌرٌة ومن األكثر الى األقل  تكرار كما ٌلً :  العشو اللٌلً ) قص عٌنة من حٌوان ٌعانً من ن 0.من خالل فحص 

 تٌن .العالمات الحٌوٌة مثل درجة حرارة الجسم و النبض والتنفس والتً لم تتأثر بنقص فٌتامٌن )ا( وال البٌتا كارو

 ا كاروتٌن إلى فٌتامٌن )ا( .ان النقص المسجل فً األغنام المحلٌة فً محافظة البصرة هو نتٌجة لقلة العلف األخضر، وسوء اإلدارة وعدم قدرة األغنام فً تحوٌل البٌت
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Tital of Thesis 

t CLINICAL ASPECT OF VITAMIN A DEFICIENCY  IN LOCAL SHEEP IN BASRA 

 

Abstract of Thesis 

 

Summary 

The present study was carried out to evaluate the levels of vitamin A and B- carotene in sheep from different regions in Basra province /south of Iraq by used ELISA kit. 

Samples of serum were collected from (90) heads of sheep, in different ages and sexes .  

According to the results, the first group 9(10%) was clinically healthy , revealed the highest levels of vitamin A and B-carotene (4.1±0.3)nmol/l, ( 28.6±7.2) µg/ml 

respectively.  

The second group 81(90%) characterized by clinical signs of vitamin A deficiency with significantly lower (p<0.05) levels vitamin A and B- carotene in comparison with the 

first group as following (1.4±0.3)nmol/l , (16.03±1.5) µg/ml respectively.  

according to the regions, the higher level of vitamin A and B-carotene  were recorded in Al-zubair (2.0 ± 0.2) nmol/l, (24.6±3.9) µg/ml respectively, while levels of vitamin A 

and B-carotene  in the remaining regions were ranging between (1.2 ± 0.2-1.5 ±0 .2)nmol/l , (10.9±3.1-17.3±3.9) µg/ml subsequently . 

The examination of 81 deficient animals for vitamin A, the clinical findings were showed from higher to lower frequency as followings: Blindness(23), abortion(22), nervous 

signs(21)  and diarrhea(15), in addition to the vital signs(temperature of the body, pulse and respiratory rate) which hadn’t been affected by the deficiency of vitamin A nor 

B-carotene. 

Therefore sheep in Basra suffering from vitamin A deficiency due to reduce green forage, terrible management inaddition sheep had low conversion rate of B-carotene to 

vitamin A. 

 

 



 


