
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 إنتاج حبيبات النانوسيلونيوم بيولوجياً وتطبيقاتها فى مجال األنتاج الحيوانى
Biological production of Nano-selenium spheres and its application in livestock 

production 
( باستخدام مزرعة الذبادى المنماة فً  Lacto-Sel تم إنتاج منتج لبنى آمن صحٌاً وغنى بحبٌبات السٌلنٌوم النانومٌترٌة )الكتوسٌل

استخدام "الالكتوسٌل" تم  جزء فى الملٌون من السٌلنٌوم ) سالٌنات الصودٌوم(. 022بٌئة اللبن الفرز أو بٌئة شرش اللبن مع 
ملجم سٌلنٌوم / كجم علٌقة فً تغذٌة أنواع مختلفة من الدواجن )السمان الٌابانً ،  2,0-2,0كمكمل غذائً بتركٌز ٌتراوح بٌن 

وقد تم مقارنة التأثٌر  .دجاج التسمٌن ،الدجاج البٌاض، الدجاج الرومً(، والسمك البلطى النٌلى وكذلك عجول الفرٌزٌن الرضٌعة
أو السٌلٌنٌوم  غذوي والبٌولوجً  للعالئق المدعمة "بالالكتوسٌل" بتلك المدعمة بالسٌلنٌوم الغٌر عضوى )سالٌنات الصودٌوم(الت

ا "سٌلبلٌكس  ًٌ لقد أوضحت البٌانات التً تم الحصول علٌها من تجارب التغذٌة  ". Sel-Plexالعضوي المستورد والمتوفر تجار
"الكتوسٌل" لم ٌكن له أى تأثٌر ضار على نمو الحٌوانات حٌث لم ٌالحظ أى أعراض سمٌة علٌها، المختلفة أن التغذٌة على منتج 

بل وحسنت القٌمة الغذائٌة والبٌولوجٌة للعالئق والتً كانت مماثلة لتلك المدعمة بالسٌلنٌوم التجارى )سٌلبٌلكس( المستخدم حالٌاً 
وٌمكن عن طرٌق التغذٌة على السٌلنٌوم  كمكمل غذائى للعالئق.على نطاق واسع فى تغذٌة الدواجن وحٌوانات المزرعة 

"الكتوسٌل" إنتاج منتجات حٌوانٌة مثل اللحوم واللبن ومنتجاته والدجاج بأنواعه والبٌض والسمك الغنٌة بالسٌلنٌوم العضوى ألمداد 
 الجسم بقدر أمن ووفٌر من السٌلنٌوم الذى ٌحتاجه لصحة أفضل.

 

 التغذيةأهمية السيلنيوم فى 
 مٌكروجرام 02-55السٌلنٌوم من العناصر الدقٌقة الالزمة لنمو األنسان بشكل صحى وتتراوح الكمٌة الموصى به ٌومٌا من 

 وعلى الرغم من صغر األحتٌاجات الٌومٌة منه إال أن نقصه ٌسبب العدٌد من المشاكل الصحٌة وله فوائد صحٌة متعددة مثل:

 ض القلب حٌث ٌعمل كمضاد لألكسدة.ٌقى من اإلصابة بالسرطان وأمرا 

 .ضرورى لنشاط إنزٌمات حٌوٌة بالجسم مثل الجالتثٌون بٌروكسداز وأنزٌمات الغدة الدرقٌة 

 .له تأثٌر إٌجابى على الخصوبة 

  ٌقى األنسان من أمراض خطٌرة مثل مرض كٌشان " تضخم عضلة القلب ومرض كرون )التهاب الجهاز الهضمى( والتهاب
 والتخلف العقلى )فقدان الذاكرة(.المفاصل 

 وهو من المعادن الثقٌلة فائقة الخطورة على صحة اإلنسان ضرورى للتخلص من الزئبق فى الجسم 

 .له تأثٌر مقاوم للفطرٌات وخاصة التى تسبب قشرة الشعر وٌستخدم على نطاق واسع فى الشامبوهات الخاصة بغسٌل الرأس 
 

 مصادر السيلنيوم فى الغذاء:
اىعشة هى ٍصذر رئٍسً ٍِ ٍصادر اىسٍيٍْىً فً 

جٍَع أّذاء اىعاىٌ، واىسٍيٍٍْىً اىَسرَذ ٍِ اىْثاخ 

وذعرثز اىىجثح  .ٌعرَذ عيى ٍقذار اىسٍيٍٍْىً فً اىرزتح

اىَصزٌح فقٍزج ّسثٍاً فى اىسٍيٍْىً دٍث ٌسرَذ 

% ٍِ ادرٍاجاذهٌ اىٍىٍٍح ٍِ 07اىَصزٌىُ دىاىى 

اىسٍيٍْىً ٍِ اىخثش وخاصح ذيل اىَصْع ٍِ دقٍق 

أقَاح ٍسرىردج ٍِ اىيىالٌاخ اىَرذذج األٍزٌنٍح دٍد 

ذرٍَش أراضٍها تغْاها فى هذا اىعْصز، تعنس أقَاح 

 قٍح وروسٍا اىفقٍزج ّسثٍاً فى اىسٍيٍْىً. دوه أورتا اىشز

 أهن األغذية الوحتوية على السيلنيوم

األسَاك واىَأمىالخ اىثذزٌح ذذرىي أٌضا عيى ّسثح 

عاىٍح ٍِ اىسٍيٍٍْىً، وهْاك عذد قيٍو ٍِ األطعَح 

، اىغزاب فطز عش: اىرً ذذرىي عيى اىسٍيٍٍْىً وٍْها

، اىثزاسٌيٍحاىَنسزاخ ، ىذٌ اىضأُ، اىَذار، اىسثاّخ

، اىثٍض، دقٍق اىقَخ، ّخاىح اىقَخ، اىرىّح، األسَاك

  اىيثِ وٍْرجاذه، 
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نسبة السيلنيوم فى 
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