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الصفات الفسيولوجية لذكور االستئصال الجزئي والكلي للغدة الزمكية في بعض  تأثير
  السمان

  
  محمد شيت المعاضيدي محمود سالم

  
  العراق ،الموصل ،جامعة الموصل ،كلية الطب البيطري ،فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية

 
 )٢٠١٤ آذار ١٥؛ القبول ٢٠١٤شباط  ١٠(اإلستالم 

    
  صةالخال

  
ھدفت الدراسة الحالية لمعرفة التغيرات الفسيولوجية الناجمة عن االستئصال الجزئي أو الكلي للغدة الزمكية لذكور طائر السمان، 

  يوما وزعت الطيور عشوائيا وبأعداد متساوية الى اربعة مجاميع  ١٤ذكراَ من طائر السّمان بني اللون وبعمر  ١٠٠استخدم في الدراسة 
مجموعة) وكما يلي: المجموعة األولى (مجموعة السيطرة) والمجموعة الثانية (مجموعة االستئصال الكاذب للغدة الزمكية أي طائر/  ٢٥(

يوم) والمجموعة الرابعة  ٢١والمجموعة الثالثة (مجموعة االستئصال الجزئي للغدة عند عمر دة) لغاعمل شق جراحي بدون استئصال 
يوم)، تم جمع عينات الدم من الطيور بعد اجراء العملية عند األسبوع األول والثالث  ٢١عند عمر  (مجموعة االستئصال الكلي للغدة

لوزن زيادة معنوية أشارت نتائج الدراسة الى وجود  .على التوالييوما) ٥٦، ٤٢، ٢٨عمار (االأي عند والخامس من استئصال الغدة 
، فضال وعند االسبوع الخامس لمجموعة االستئصال الجزئي للغدة الكلي للغدة لعند االسبوع الثالث والخامس من االستئصاالجسم الحي 

عن ارتفاع معنوي لمكونات الدم عند االسبوع األول لمجموعتي االستئصال الجزئي والكلي للغدة وعادت القيم مقاربة لمجموعة السيطرة 
رول وفعالية إنزيمي ياضا معنويا في تركيز الكلوكوز والكولست، كما أظھرت البيانات انخفعند االسبوع الثالث والخامس من االستئصال

من ناحية  ،الغدة الجزئي والكلي مستأصلةلطيور لفي األسبوع الثالث والخامس  ALTوناقلة أمين االلنين  ASTناقلة أمين االسبارتيت 
في مصل الدم  التيستوستيرونمستوى ھرمون والوزن النسبي للخصية اليسرى  وتركيز البروتين الكلي في  امعنوي ارتفاعا حدث أخرى

التي بدورھا و ،لمجموعتي االستئصال الجزئي والكلي للغدة من االستئصالاألسبوع الثالث والخامس  ومؤشر حجم الغدة الرغوية عند
التغيرات في الصفات  وقد أستنتج من طبيعة .الوزن النسبي للخصية اليمنىفي  عند االسبوع الخامس من االستئصالأظھرت تفوقا معنويا 

وكان لعملية  ،المدروسة نتيجة استئصال الغدة الزمكية الكلي والجزئي عملت على تحسينھا ألنھا تناقض طبيعة تغيرھا استجابة لإلجھاد
 االستئصال الكلي للغدة تأثيرا ايجابيا أفضل من االستئصال الجزئي للغدة.
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Abstract 
 

The Current study was aimed to investigate the physiological changes that result from partial or total surgical extirpation of 
uropygial gland in males quail, one hundred brown color male quails at age 14 days were used, Randomly and equally divided 
into 4 groups (25 birds/ group) as follows, 1st group (control), 2nd group (sham operating make Surgical incision without 
removal the gland), 3rd group (partial extirpation of right lobe for the gland at 21 days old), and 4th group (complete extirpation 
of the gland at 21 days old). Blood samples were collected from birds after operation at 1st, 3rd, 5th weeks of gland extirpation 
(at age 28, 42, 56 days respectively). Results indicated significant increase in live body weight at the 3rd, 5th weeks of complete 
gland extirpated and 3rd week of partial gland extirpated birds, also a significant increase in blood constituents at first week of 
partial and complete gland extirpation, then the values return to close control group at 3rd, 5th week of extirpation. The data 
showed significantly decrease in concentrations of Glucose, Cholesterol, also activities of Aspartate aminotransferase (AST) 
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and Alanine aminotransferase (ALT) in 3rd, 5th week to partial and complete gland extirpated birds. Furthermore, significant 
increase in serum total protein, left testis relative weight, serum testosterone concentration and foam gland size index at the 3rd, 
5th weeks old of partial and complete gland extirpation, also showed significant improvement in right testis relative weight at 
5th week of gland extirpation. The study was concluded that the nature of changes in studied traits due to partial and complete 
extirpation uropygial gland made of their amelioration due to paradox their nature of response to stress, complete extirpation 
has a positive effect better than partial extirpation of gland. 
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  المقدمة
 

تركيب غدي معقد ذات إفراز  Uropygial gland الغدة الزمكية
في جسم معظم أنواع الطيور،أشتق أسمھا من موقعھا توجد زيتي 

ِمّك اي منبت ذيل  Uropygium من الكلمة الالتينية وتعني الزَّ
 Oil or preenالطائر، كذلك تسمى بالغدة الزيتية أو الھندامية 

gland )رية لطائر ويتم مالحظتھا عيانيا من الناحية الظھ )،١
السمان في منطقة العجز فوق العضلة الرافعة للذيل لعظم 

وعند ازالة  هعند قاعدة الذيل لمنبت ريش pygostyleالعصعص 
الريش والجلد تظھر الغدة على شكل القلب، ثنائية الفص (فص 

 interlobular أيمن وأخر أيسر) يفصل بينھما حاجز بين الفصين
septum دة حيث يلتحم الفصان في منطقة عدا الثلث الخلفي للغ

تصنف الغدة من غدد االفراز الخارجي  ).٢،٣البرزخ (
Exocrine الشامل  لجلد الطيور ذات االفراز الكلي أوHolocrine 

 تعمل على طرح خالياھا المنحلة مع إفرازاتھا بشكل كامل اي
)، وھنالك تشابه كبير بين الغدة الزمكية في الطيور والغدد ٤،٥(

في اللبائن وخاصة بتخصصھا من ناحية  sebaceous يةالزھم
تكون معظمھا من األحماض حيث التصنيع الحيوي للمواد الدھنية 

 حتوائھاوال فوسفولبيداتالرول ويكولستالالدھنية غير المشبعة و
 Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6PDعلى انزيم
ت فضال عن رويدايالتي تنظم المسار األيضي للست واألنزيمات

السكريات المتعددة وبعض المعادن كالحديد واالحماض االمينية 
). تفرز الغدة محتوياتھا على سطح الجلد بعملية ھندمه ٦،٧(

مما يؤدي الى استنزاف  ،)٨( الريش باستمرار وعدة مرات باليوم
األحماض الدھنية االساسية التي لھا أھمية  منكميات البأس بھا 
روستاكالندينات باعتبارھا محورات ھرمونية خاصة في تكوين الب

ذات تأثير واسع المدى للعديد من الفعاليات الحيوية داخل الجسم 
 cyclic االدينوسين الحلقي من خالل تحفيز تكوين أحادي فوسفات

Adenosine Monophosphate (cAMP)  المسؤول عن تحرير
تنعكس  العديد من الھرمونات المحفزة من الغدة النخامية التي

) ١١( ذكر ).٩،١٠زيادة فعالية عدد من الھرمونات ( أيجابيا على
خضع لسيطرة الھرمونات الجنسية ي ان تنظيم عمل الغدة

بشرة جلد  الحتوائھا على مستقبالت خاصة الرتباطھا وألن
 الزيتي للغدة باإلفراز الطيور تحتوي على خاليا ذات افراز شبيه

  ).٦أنه غدة ( على كله الجلد اعتبار لذا يمكن
عملية استئصال الغدة لدراسات السابقة ان اللقد اشارت 

بعض التغيرات الفسيولوجية، اذ بين  تعديلفي  االزمكية دور

تحويله دجاج ادت الى ) ان استئصال الغدة للدجاج العقيم ١٢(
الى زيادة في النشاط العام للجسم فضال عن احمرار ومنتج للبيض 

، كما داليتين وتحسن لمقاسات الجسموال الوجه وتورد العرف
المرتبطة  ) تحسن صفات السائل المنوي للديكة المحلية١٣( اشار

استئصال الغدة الزمكية فضال عن تحسن بتقدم العمر بعد 
االستجابة المناعية ضد فيروس النيوكاسل والكمبورو لفروج 

  ).١٤اللحم (
ة على نظرا لقلة األبحاث حول تأثير استئصال الغدة الزمكي

الغدة فان استئصال المعايير الفسيولوجية لطائر السمان لذلك 
الجزئي او الكلي قد يقطع الطريق أمام ھدر المزيد من المواد 
األيضية المھمة بالنسبة للجسم وبقائھا في الدورة الدموية ليستفيد 
منھا جسم طائر السمان كونه حيوان مختبري أدخل حديثا للعراق 

العلمية ويمتاز بسرعة نموه وقصر عمره عند في مراكز البحوث 
   ).١٥،١٦النضج الجنسي (

  
  المواد وطرائق العمل

  
أجريت الدراسة في قاعة الدواجن التابعة لبيت الحيوان في 

  كلية الطب البيطري / جامعة الموصل.
  

   حيوانات الدراسة
 ١٤ذكرا من طيور السمان بعمر ١٠٠أستخدم في الدراسة 

لطيور لفترة تمھيدية لفترة أسبوع لغرض يوما وتم إخضاع ا
أقلمتھم، وفرت جميع الظروف البيئية المناسبة وكانت التربية 

حجرات ابعادھا أرضية في قاعة مقسمه بمشبكات معدنية الى 
دم العلف الموزون ضمن االحتياجات م، ق )١,٥×١,٥×٢(

 ad رح بشكل والماء ) وتم تقديمه١٧ان (الخاصة لطائر السم
libitum.  

  
  تصميم التجربة

وبأعداد متساوية الى اربعة  وزعت حيوانات الدراسة عشوائيا
المجموعة األولى اعتبرت . طائر/ مجموعة) ٢٥مجاميع (

المجموعة الثانية (مجموعة االستئصال  مجموعة السيطرة.
عمل شق تم  يوما ٢١): عند عمر Shamالكاذب للغدة الزمكية 

ظھرية بوساطة مشرط جراحي جراحي لجلد الغدة من الناحية ال
 حاد ومعقم بدون استئصال الغدة لتوحيد الكرب بين المجاميع.
المجموعة الثالثة (مجموعة االستئصال الجزئي للغدة الزمكية): 
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أجريت العملية على طيور المجموعة  يوما ٢١عند عمر 
 لغدة الزمكية وذلك بإزالة الفص االيمن الغدة.لباستئصال جزئي 

رابعة (مجموعة االستئصال الكلي للغدة الزمكية): المجموعة ال
أجريت العملية على طيور المجموعة  يوما ٢١عند عمر 

وتم  .فص الغدة االيمن و االيسر)لغدة الزمكية (لباستئصال كلي 
اإلجراء المناسب لخياطة الجرح وتعقيمه بسائل معقم للجروح 

  .اللتئام الجرح Betadineبيتادين 
  

  عينات الدم
 Jugular Veinمع عينات دم الطيور من الوريد الوداجي تم ج

بعد عملية األسبوع األول والثالث والخامس ولثالث فترات عند 
يوما) على  ٥٦، ٤٢، ٢٨أي عند أعمار (استئصال الغدة الزمكية 

تم إجراء الفحوصات الفيزيائية للدم بعد سحب عينات ، التوالي
-EDTAع التخثر الدم ووضعھا في أنابيب حاوية على مان

Potassium  وأنابيب أخرى بدون مانع التخثر للحصول على
 ٣٠٠٠باستخدام جھاز الطرد المركزي بسرعة  Serumالمصل 
دقيقة وحفظ المصل في أنابيب محكمة  ١٥دقيقة ولمدة  دورة /

، ألجراء الفحوصات )ºم٢٠-( حرارة مل بدرجة ٢الغلق سعة 
  الكيميائية الحياتية.

 
  لدموية الفيزيائيةالفحوصات ا

تضمنت حساب العدد الكلي لخاليا الدم الحمر و البيض 
 وفق ما أشار إليه Natt and Herrick’sباستخدام محلول التخفيف 

)، ١٩( وفقا لطريقة درابكنھيموكلوبين الدم تقدير تركيز ، )١٨(
)، تم عمل مسحات ٢٠حجم الخاليا المرصوصة تبعا لطريقة (

% لمدة  ٧٥جية وتثبيتھا بالكحول المثيلي دموية على شرائح زجا
 Wright’s stain رأيتبصبغة  ثالثة دقائق بعدھا تم صبغ الشرائح

) وإيجاد مؤشر ٢١للعد التفريقي لخاليا الدم البيض وفق ماذكره (
نسبة الخاليا المتغايرة  من خالل للطيور Stress Index الكرب

  ).٢٢( H/L ratio /الخاليا اللمفاوية
 

  ايير الكيميائية الحياتية المع
البروتين الكلي  ،روليالكولست تضمنت تركيز الكلوكوز،

وفعالية إنزيم ناقلة امين  ASTوفعالية إنزيم ناقلة امين االسبارتيت 
خاصة مصنعة من قبل  Kitsالتحليل  دباستخدام عد ALTااللنين 
حسب التعليمات المرفقة معھا  الفرنسية BioLab Reagentsشركة 

مت قراءة الكثافة الضوئية باستخدام المطياف الضوئي وت
spectrophotometer وعلى اطوال موجية مختلفة.   

  
  التناسلية المعايير

(غدة المجمع  Foam glandتم قياس ابعاد الغدة الرغوية 
cloacal gland تركيب منتفخ تقع أعلى فتحة المجمع) المتمثلة 

 دام آلة قياسالغدة باستخ Width وعرض  Length بطول
على مؤشر حجم  للحصول Digital Caliperالمسماك  رقمية

كما موضح  )٢٤،٢٣كما اشار لھا ( )٢ملم( الغدة الرغوية
 .)١بالصورة (

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .قياس مؤشر حجم الغدة الرغوية )١الصورة (
  

عند  طيور/ مجموعة)، ٧(ـ لأجريت الصفة التشريحية 
الخصية اليمنى واليسرى الفترات الثالثة للحصول على 

  ا. مووزنھ
عدة  وساطةب التيستوستيرونفضال عن تقدير ھرمون 

 باستخدامالفرنسية  BioChech, Incشركة  اختبار مجھزة من
 Enzyme Linked تزمّ الم المناعي الرابط األنزيم تقنية

ImmunoSorbant Assay ELISA)( ،ئج وتم تحويل نتا
) باستخدام ملليتر وغرام/انن(ـاالمتصاص الى تراكيز مقاسة ب

  .سي وحسب تعليمات الشركة المجھزةالمنحني القيا
  

  التحليل اإلحصائي
تحليل التباين الثنائي  ملتحليل بيانات التجربة إحصائيا استخد

Two way analysis of variance  والختبار معنوية الفروقات بين
اختبار استخدام  ) تمP > ٠,٠٥المجاميع عند مستوى احتمالية (

، بتطبيق Duncan's multiple range testدود دنكن متعددة الح
 Sigma Stat )Jandel scientificالبرنامج اإلحصائي الحاسوبي 

software V3.1) (٢٥(.  
 

  النتائج
  

بينت نتائج االستئصال الكلي للغدة الزمكية ارتفاعا معنويا 
)0.05≤Pع الثالث والخامس ) في وزن الجسم الحي عند االسبو
 يوم) من استئصال الغدة مقارنة بمجموعة السيطرة ٥٦و  ٤٢(

   ، في حين ظھر االرتفاعومجموعة االستئصال الكاذب للغدة
لنفس الصفة عند االسبوع الخامس لمجموعة  )P≥0.05( المعنوي

االستئصال الجزئي للغدة، وان حصلت الزيادة الحسابية بصورة 
مدة التجربة  خالل ة في االسبوع الثالث لتلك المجموعةغير معنوي
  ).١ (جدول
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  خالل الفترات التجريبيةوزن الجسم الحي (غم)  تأثير االستئصال الجزئي والكلي للغدة الزمكية في )١جدول (
 

  االسابيع بعد العملية  المجاميع   
 االسبوع الخامس االسبوع الثالث االسبوع االول

152.4 ± 2.30 السيطرة
a A

164.3 ± 3.35  
a B 

194.7 ± 3.63  
a B 

 2.51±150.2  استئصال كاذب للغدة 
a A

167.6 ± 2.54  
a B 

206.8 ± 3.14  
a B 

 2.02±154.1 استئصال جزئي للغدة
b A

188.4 ± 3.22  
b AB 

224.4 ± 3.88  
a A 

 ±2.79 162.6 للغدة استئصال كلي
b A

200.1 ± 3.53  
ab A 

228 ± 3.67 
a A 

ضمن المجموعة  ق معنويى وجود فردل علالمختلفة ضمن الصف الواحد تالحروف  a,b .الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل 
   P.>0.05بين المجاميع تدل على وجود فرق معنوي المختلفة ضمن العمود الواحد الحروف  P. A,B>0.05الواحدة 

  
العد الكلي لخاليا الدم الحمر وحجم الخاليا المرصوصة وتركيز  الزمكية في تأثير االستئصال الجزئي والكلي للغدة )٢جدول (

  الھيموكلوبين خالل الفترات التجريبية
 

  االسابيع بعد العملية  المجاميع  الصفات
 االسبوع الخامس االسبوع الثالث االسبوع االول

عدد خاليا الدم 
  الحمر 

 ٣مليون خلية / ملم

 0.16±2.51 السيطرة
a B

2.50 ± 0.11 
a B 

2.72 ± 0.16  
a A 

 0.11±2.54 استئصال كاذب للغدة
a B

2.74 ± 0.18 
a B 

2.70 ± 0.16  
a A 

 0.12±3.31 استئصال جزئي للغدة
a A

2.97 ± 0.15 
a AB 

2.70 ± 0.13  
a A 

 0.15±3.63 استئصال كلي للغدة
a A

3.21 ± 0.2 
a A 

±2.96  0.12  
a A 

حجم الخاليا 
 وصة %المرص

 1.5±31.2 السيطرة
a B

±33.2  1.5 
a B 

±33.9  1.3  
a A 

 1.5±33.7 استئصال كاذب للغدة
a B

36.4 ± 1.3 
a AB 

36.2 ± 1.5  
a A 

 1.8±40.2 استئصال جزئي للغدة
a A

38.0 ± 2.3 
a AB 

36.2 ± 2.1  
a A 

 2.0±40.6 استئصال كلي للغدة
a A

38.8 ± 1.7 
a A 

38.4 ± 2.0  
a A 

  تركيز الھيموكلوبين
 g  /dl 

0.5±8.6 السيطرة
a B

9.5 ± 0.4 
a A 

9.6 ± 0.9  
a A 

 0.5±9.1 استئصال كاذب للغدة
a B

10.2 ± 0.8 
a A 

9.9 ± 0.5  
a A 

 0.4±12.6 استئصال جزئي للغدة
a A

10.2 ± 0.6 
a A 

9.7 ± 0.6  
a A 

 0.6 12.9± استئصال كلي للغدة
a A

10.8 ± 0.6 
a A 

10.0 ± 0.4  
a A 

الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فرق معنوي ضمن المجموعة  a,bالخطأ القياسي. ± القيم تمثل المعدل 
  P.>0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فرق معنوي بين المجاميع  P. A,B>0.05الواحدة 

  
الجزئي والكلي للغدة ) ان االستئصال ٢يتضح من (جدول 

لصفات عد خاليا الدم  )P≥0.05( الزمكية ادى الى ارتفاع معنوي
الحمر وحجم الخاليا المرصوصة وتركيز الھيموكلوبين خالل 

يوم) من االستئصال ولوحظ ان نتائج  ٢٨االسبوع االول (
االسبوع الثالث لمجموعة االستئصال الجزئي للغدة اظھرت 

بي غير معنوي عند مقارنتھا مع مجموعة السيطرة ارتفاع حسا



 )١٢٥-١١٥( ٢٠١٤، ٢، العدد ٢٨المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

 

١١٩ 
 

 واالستئصال الكاذب للغدة، في حين استمر االرتفاع المعنوي
)0.05≤P(  عند االسبوع الثالث لمجموعة االستئصال الكلي للغدة

مقارنة مع مجموعة السيطرة واالستئصال الكاذب والجزئي للغدة 
ات السيطرة واالستئصال وعادت قيم ھذه الصفات الى مستوي

الكاذب عند االسبوع الخامس من االستئصال الجزئي والكلي 
  للغدة الزمكية. 

للعد الكلي لخاليا الدم  )P≥0.05( كما لوحظ االرتفاع المعنوي
البيض في االسبوع االول من االستئصال الجزئي والكلي للغدة 

واالستئصال الكاذب الزمكية عند مقارنتھا مع مجموعة السيطرة 
للغدة. في حين لم يظھر التحليل االحصائي فروقا معنوية في ھذة 

الصفة بين مجاميع التجربة االربعة عند االسبوع الثالث والخامس 
)، اظھرت كل من النسبة المئوية للخاليا المتغايرة ٣ (جدول

 صال الكلي للغدة ارتفاعا معنوياومؤشر الكرب لمجموعة االستئ
)0.05≤P( كما  ،في االسبوع االول مقارنة مع مجموعة السيطرة

لم تظھر نتائج التحليل االحصائي أي تغيرا معنويا في النسبة 
المئوية للخاليا اللمفاوية بين مجاميع التجربة، كما توضح النتائج 

في النسبة المئوية للخاليا  )P≥0.05( وجود ارتفاع معنوي
عند االسبوع الخامس لمجموعتي االستئصال الجزئي اللمفاوية 

  والكلي للغدة مقارنة مع االسبوع االول لنفس المجموعة.

  
المئوية للخاليا المتغايرة واللمفاوية  تأثير االستئصال الجزئي والكلي للغدة الزمكية في العد الكلي لخاليا الدم البيض والنسبة )٣جدول (

  تجريبيةشر الكرب خالل الفترات الومؤ
 

  االسابيع بعد العملية  المجاميع  الصفات
 االسبوع الخامس االسبوع الثالث االسبوع االول

العد الكلي لخاليا 
  الدم البيض 

 ٣ألف خلية / ملم

 1.7 24.7± السيطرة
a B

24.7 ± 1.0 
a A 

27.2 ± 1.4  
a A 

 1.8±27.4 استئصال كاذب للغدة
a B

27.0 ± 1.7 
a A 

28.4 ± 1.7  
a A 

 2.0±36.3 استئصال جزئي للغدة
a A

28.4 ± 1.3 
a A 

30.2 ± 2.4  
a A 

 1.8±36.0 استئصال كلي للغدة
a A

30.9 ± 1.4
a A 

30.0 ± 1.5  
a A 

%  
 للخاليا المتغايرة

 1.7±27.4 السيطرة
a B

27.9 ± 1.4 
a A 

28.1 ± 1.4  
a A 

 2.7±29.8 استئصال كاذب للغدة
a AB

26.9 ± 1.3 
a A 

30.4 ± 1.6  
a A 

 1.7±29.1 استئصال جزئي للغدة
a AB

29.3 ± 2.1 
a A 

27.4 ± 1.2  
a A 

 1.3±32.9 استئصال كلي للغدة
a A

29.0 ± 2.0 
a A 

29.5 ± 1.8  
a A 

%  
 للخاليا اللمفاوية

 3.7±45.6 السيطرة
a A

51.9 ± 1.2 
a A 

48.5 ± 1.8  
a A 

 1.5±44.0 استئصال كاذب للغدة
a A

50.9 ± 2.1 
a A 

±48.2  1.0  
a A 

 2.2±42.9 استئصال جزئي للغدة
b A

47.8 ± 2.3 
ab A 

51.8 ± 1.9  
a A 

 1.7±44.1 استئصال كلي للغدة
b A

46.3 ± 1.0 
ab A 

50.0 ± 1.7  
a A 

 مؤشر الكرب

 0.01±0.60 السيطرة
a B

0.53 ± 0.01 
a A 

0.57 ± 0.02  
a A 

 0.02±0.67 استئصال كاذب للغدة
a AB

0.52 ± 0.01 
b A 

0.63 ± 0.01  
ab A 

 0.01±0.68 استئصال جزئي للغدة
a AB

0.61 ± 0.01 
ab A 

± 0.52 0.00  
b A 

 0.03±0.74 استئصال كلي للغدة
a A

0.63 ± 0.02 
ab A 

0.59 ± 0.01  
b A 

الواحد تدل على وجود فرق معنوي ضمن المجموعة الحروف المختلفة ضمن الصف  a,bالخطأ القياسي. ± القيم تمثل المعدل 
  P.>0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فرق معنوي بين المجاميع  P. A,B>0.05الواحدة 
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 انخفاضا معنويا) ٤(جدول  بينت نتائج التحليل االحصائي
)0.05≤P( س من لتركيز الكلوكوز عند االسبوع الثالث والخام

ال الجزئي للغدة في حين أظھر االستئص ،االستئصال الكلي للغدة
في تركيز الكلوكوز عند االسبوع  )P≥0.05( انخفاضا معنويا

مع مستوياتھا لطيور مجموعة السيطرة  مقارنة الخامس
 معنويا انخفاضا أظھرت النتائجواالستئصال الكاذب للغدة، كما 

)0.05≤P(  في تركيز الكلوكوز عند االسبوع الثالث والخامس
كما  .االستئصال الكلي للغدة لمجموعة االسبوع االول مقارنة مع

في رول يفي تركيز الكولست )P≥0.05( لوحظ انخفاضا معنويا
 للغدة واألسبوع االسبوع الخامس لمجموعة االستئصال الجزئي

الكلي للغدة مقارنة مع  لمجموعة االستئصالالخامس الثالث و
بين التحليل كما  ،مجموعة السيطرة واالستئصال الكاذب للغدة

األسبوع  في روليانخفاضا معنويا لتركيز الكولستاالحصائي 
الثالث والخامس للمجاميع الثالثة مقارنة مع االسبوع االول لكل 

  منھما.
 البروتين تركيزفي  )P≥0.05( معنوي) ارتفاع ٤( دوليبين ج

 و عند االسبوع الخامس لمجموعة االستئصال الجزئي الكلي

والخامس لمجموعة االستئصال الكلي للغدة االسبوع الثالث 
 واألسبوع السيطرة واالستئصال الكاذب للغدة ةمقارنة مع مجموع

 خالل فترةاالول لمجموعتي االستئصال الجزئي والكلي للغدة 
  التجربة.

) لنتائج فعالية االنزيمات ٥حصائي (جدول وقد بين التحليل اال
في  )P≥0.05( ارتفاعا معنويا ALTو ASTالناقلة لالمين 

مجموعة االستئصال الكلي للغدة خالل االسبوع االول عند 
مقارنتھا مع مجاميع التجربة االخرى، في حين بينت نتائج 

 ALTلفعالية إنزيم  )P≥0.05( التحليل االحصائي انخفاضا معنوي
لمجموعة االستئصال الكلي خالل االسبوع الثالث، وكما لوحظ 

في  ALTو  ASTلفعالية إنزيمي  )P≥0.05( االنخفاض المعنوي
االسبوع الخامس لمجموعة االستئصال الجزئي والكلي للغدة 
مقارنة مع مجموعة السيطرة واالستئصال الكاذب للغدة و 

ول لمجموعتي االستئصال الجزئي والكلي للغدة خالل االسبوع اال
  فترة التجربة.

  
  رول والبروتين الكلي خالل الفترات التجريبيةي) تأثير االستئصال الجزئي والكلي للغدة الزمكية في تركيز الكلوكوز والكولست٤جدول (

 

  االسابيع بعد العملية  المجاميع  الصفات
 االسبوع الخامس االسبوع الثالث االسبوع االول

  الكلوكوز
mg  /dl 

 7.7±232.5 السيطرة
a A

270.0 ± 10.3  
a A 

248.4 ± 10.2  
a A 

 10.4±217.3 استئصال كاذب للغدة
a A

289.8 ± 8.9 
a A 

253.3 ± 7.5  
a A  

 8.5±230.4 استئصال جزئي للغدة
a A

217.6 ± 12.9  
a A 

199.0 ± 8.5 
a B 

 6.2±243.7 استئصال كلي للغدة
a A

176.5 ± 5.9 
b B 

191.3 ± 6.1  
b B 

  الكولستيرول
mg  /dl 

8.7±142.4 السيطرة
a A

135.1 ± 5.8 
a A 

130.5 ± 8.8  
a A 

 12.0±157.8 استئصال كاذب للغدة
a A

128.5 ± 9.8 
b A 

±130.9  13.4  
b A 

 11.2±147.3 استئصال جزئي للغدة
a A

108.2 ± 5.8 
b AB 

92.6 ± 7.0  
b B 

 9.2±136.4 استئصال كلي للغدة
a A

±85.0  7.0 
b B 

±81.7  7.8  
b B 

  البروتين الكلي
g  /dl 

 0.38 4.05± السيطرة
a A

4.4 ± 0.44
a B 

4.88 ± 0.41 
a B 

 0.30 3.9± استئصال كاذب للغدة
a A

4.00 ± 0.31
a B 

4.62 ± 0.33 
a B 

0.32±4.56 استئصال جزئي للغدة
b A

5.20 ± 0.76
ab B 

6.07 ± 0.68 
a A 

 0.50±4.85 استئصال كلي للغدة
b A

6.60 ± 0.59
a A 

6.50 ± 0.50 
a A 

الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فرق معنوي ضمن المجموعة  a,bالخطأ القياسي. ± القيم تمثل المعدل 
  P.>0.05لواحد تدل على وجود فرق معنوي بين المجاميع الحروف المختلفة ضمن العمود ا P. A,B>0.05الواحدة 
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  خالل الفترات التجريبية ALTو  ASTنزيمي إ فعالية تركيز تأثير االستئصال الجزئي والكلي للغدة الزمكية في )٥جدول (
 

  االسابيع بعد العملية  المجاميع  الصفات
 االسبوع الخامس االسبوع الثالث االسبوع االول

 ASTم فعالية أنزي
)IU/L( 

 3.2±123.0 السيطرة
a B

123.0 ± 2.9 
a A 

127.5 ± 3.4  
a A 

122.5 ± 3.5 استئصال كاذب للغدة
a B

2.6 ± 123.7
a A 

2.6 ± 125.4 
a A 

129.3 ± 4.1 استئصال جزئي للغدة
a AB

2.3 ± 126.6
ab A 

3.9 ± 119.8 
b B 

4.6±137.7 استئصال كلي للغدة
a A

4.1 ± 130.4
a A 

3.0 ± 121.3 
b B 

 ALTفعالية أنزيم 
IU/L)( 

 0.3±5.15 السيطرة
a B

5.83 ± 0.2 
a A 

5. 39 ± 0.3 
a A 

5.22 ± 0.3 استئصال كاذب للغدة
a B

0.3 ± 5.52
a A 

0.2 ± 5.10 
a A 

5.79 ± 0.3 استئصال جزئي للغدة
a AB

0.4 ± 4.66
ab AB 

0.4 ± 3.37 
b B 

6.50 ± 0.3 استئصال كلي للغدة
a A

0.4 ± 3.28
b B 

0.3 ± 3.17 
b B 

الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فرق معنوي ضمن المجموعة  a,bالخطأ القياسي. ± القيم تمثل المعدل 
   P.>0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فرق معنوي بين المجاميع  P. A,B>0.05الواحدة 

  
  خالل الفترات التجريبية الوزن النسبي للخصية اليمنى واليسرىتأثير االستئصال الجزئي والكلي للغدة الزمكية في  )٦( جدول

 

  االسابيع بعد العملية  المجاميع  الصفات
 االسبوع الخامس االسبوع الثالث االسبوع االول

الوزن النسبي 
 للخصية اليمنى

 0.08±1.71 السيطرة
a A

±1.82 0.11 
a A 

1.89 ± 0.1  
a B 

 0.11±1.77 استئصال كاذب للغدة
b A

±1.81 0.08 
ab A 

±1.9  0.12  
a B 

 0.1±1.75 استئصال جزئي للغدة
b A

±1.88 0.15 
ab A 

±2.07 0.11  
a A 

 0.1 1.77± استئصال كلي للغدة
b A

1.86 ± 0.12 
ab A 

2.05 ± 0.08  
a A 

الوزن النسبي 
 للخصية اليسرى

 0.11±1.7 السيطرة
b A

±1.76  0.14 
b B 

1.9 ± 0. 1  
a B 

 0.1±1.73 استئصال كاذب للغدة
b A

1.8 ± 0.1 
ab B 

1.94 ± 0.09  
a B 

 0.09±1.72 استئصال جزئي للغدة
b A

1.93 ± 0.12 
ab A 

±2.12 0.09  
a A 

 1 .0±1.69 استئصال كلي للغدة
b A

1.9 ± 0.08 
ab A 

2.2 ± 0.15  
a A 

الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فرق معنوي ضمن المجموعة  a,bالخطأ القياسي. ± القيم تمثل المعدل 
   P.>0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فرق معنوي بين المجاميع  P. A,B>0.05الواحدة 

  
النسبي ) الى ان الوزن ٦جدول (المبينة في  النتائجتشير 

عند االسبوع الخامس  )P≥0.05( للخصية اليمنى قد ارتفع معنويا
من االستئصال لمجموعتي االستئصال الجزئي والكلي للغدة 
مقارنة مع مجموعة السيطرة واالستئصال الكاذب للغدة، وتبين 

من نتائج التحليل االحصائي لم يكن ھنالك فروقات معنوية بين 
عند االسبوع االول والثالث من االستئصال  مجاميع التجربة

مقارنة مع مجموعة السيطرة، كما يتضح من الجدول االرتفاع 
الوزن النسبي للخصية اليسرى في  )P≥0.05( المعنوي
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لمجموعتي االستئصال الجزئي والكلي للغدة عند االسبوع الثالث 
 والخامس من االستئصال مقارنة مع مجموعة السيطرة

  واالستئصال الكاذب للغدة.
في مستوى  )P≥0.05( امعنوي اعاتفار) ٧كما يبين جدول (

مجموعتي االستئصال الجزئي والكلي  في التيستوستيرونھرمون 
 للغدة عند االسبوع الثالث والخامس مقارنة مع مجموعة السيطرة،
 فضال عن ذلك أظھر حجم الغدة الرغوية ارتفاعا معنويا

)0.05≤P( من االسبوع االول لمجموعة االستئصال الكلي  ابتدأ
والخامس ي االسبوع الثالث ة وفھاية التجربللغدة واستمرت حتى ن

لمجموعة االستئصال الجزئي للغدة عند مقارنتھم مع مجموعتي 
ھذه النتيجة ربما تدل  و، السيطرة واالستئصال الكاذب للغدة

ستيرون في وستيمستوى ھرمون الت بينة طردي لوجود عالقة
  .مصل الدم وحجم الغدة الرغوية

  
في مصل الدم ستيرون يستوھرمون التمستوى تأثير االستئصال الجزئي والكلي للغدة الزمكية في مؤشر حجم الغدة الرغوية و )٧جدول (

  خالل الفترات التجريبية
 

  االسابيع بعد العملية  المجاميع  الصفات
 االسبوع الخامس االسبوع الثالث لاالسبوع االو

مؤشر حجم الغدة 
  الرغوية

mm2 

 17.2±237.9 السيطرة
a B

259.9 ± 20.0  
a B 

280.5 ± 19.9  
a C  

242.2 ± 19.6 استئصال كاذب للغدة
a B

19.9 ± 281.7 
a B 

19.2 ± 288.9 
a C 

271.5 ± 20.1 استئصال جزئي للغدة
b B

19.4 ± 326.7 
a A 

20.6 ± 322.7 
a B 

309.6 ± 19.4 استئصال كلي للغدة
b A

20.1 ± 333.1 
b A 

22.1 ± 374.7 
a A 

ھرمون 
  التيستوستيرون 

ng  /ml 

 0.22±1.33 السيطرة
a A

1.80 ± 0.22 
a B 

1.86 ± 0.2 
a B 

1.22 ± 0.20 استئصال كاذب للغدة
a A

0.3 ± 1.84
a B 

0.21 ± 2.0 
a AB 

1.27 ± 0.20 استئصال جزئي للغدة
a A

0.24 ± 2.57
a A 

0.27 ± 2.71 
a A 

1.45 ± 0.31 استئصال كلي للغدة
a A

0.31 ± 2.96
a A 

0.27± 2.82 
a A 

الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فرق معنوي ضمن المجموعة  a,bالخطأ القياسي. ± القيم تمثل المعدل 
   P.>0.05من العمود الواحد تدل على وجود فرق معنوي بين المجاميع الحروف المختلفة ض P. A,B>0.05الواحدة 

  
  المناقشة

  
الغدة الزمكية الجزئي والكلي بارتفاع  انعكس تأثير استئصال

وزن الجسم الحي قد يعكس ارتفاع حاصل بمستوى في معنوي 
الھرمونات البنائية مثل ھرمون النمو وھرمونات االندروجينات 

النتروجين في عمليات تصنيع البروتين في التي تعمل على حبس 
)، كما ثبت أيضا أن استئصال الغدة أدى إلى ٢٦خاليا الجسم (

استبقاء المادة الدھنية (الحوامض الدھنية غير المشبعة طويلة 
السلسلة) داخل الدورة الدموية، وھذه الحوامض العضوية تدخل 

المھاد  تعمل على حث محور تحتففي تركيب البروستاكالندينات 
 Hypothalamic -Pituitary- Thyroidالغدة الدرقية  - النخامية-

gland axis وني الغدة الدرقية ھرم ستوىم ةداوبالتالي زي
(Thyroxine T4, Triiodothyronine T3)  مما تزيد من معدل

األيض األساسي في أنسجة وأعضاء الجسم وزيادة امتصاص 

لدھنية وزيادة أيض السكريات األحادية وتكوين الحوامض ا
  ).٢٨،٢٧البروتينات. (

أن ب) إذ الحظوا ٢٩واتفقت ھذه النتيجة مع ناجي وآخرون (
أيام أدت إلى زيادة  ٧ال الغدة الزمكية لفروج اللحم بعمر صاستئ

معنوية في معدالت وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية األسبوعية 
عات الرئيسية وكفاءة تحويل العلف والنسبة المئوية لوزن القطي

للذبيحة (الصدر، الفخذ ووصلة الفخذ)، واتفقت الدراسة مع 
) حول تأثير استئصال الغدة الزمكية ٣٠الراوي وآخرون (

أسابيع) في األداء اإلنتاجي لفروج اللحم  ٦، ٥، ٤بأعمار مختلفة (
خامس من العمر أن استئصال الغدة باألسبوع الالى الذين اشاروا 

  .لوزن الجسم الحي عند عمر التسويق قد حققت أعلى معدل
أظھرت نتائج الفحص الدموي لمجموعتي االستئصال الجزئي 
والكلي للغدة ارتفاعا معنويا لعدد خاليا الدم الحمر وحجم الخاليا 

األسبوع االول من  دالمرصوصة وتركيز الھيموكلوبين عن
مر ) بأن إزالة الغدة الزمكية بع١٤وھذا يؤيد ما ذكره ( ،التجربة



 )١٢٥-١١٥( ٢٠١٤، ٢، العدد ٢٨المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
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المعايير يوم أظھرت ارتفاعا معنويا في  ٢٨، ٢١، ١٤، ٧
ما توصل إليه  معبينما ال تتفق النتيجة  ،لفروج اللحم الدموية

) اذ لم يالحظ وجود تأثير معنوي الستئصال الغدة الزمكية ٣١(
رتفاع ھذه في اقد يعود السبب و ،معايير الدملفروج اللحم في 

قد  للطيور ما من اجھادصال الغدة لما تحدثه عملية استئ المعايير
الغدة الكظرية  -النخامية-إلى تنبية محور تحت المھاد يؤدي 

أفرز ھرمون الكورتيكوستيرون من قشرة الكظر  يكون ذلكبو
المحفز لتكوين خاليا الدم الحمر ھرمون الذي يعمل على تنشيط ال

Erythropoietin  من الكلية وھذا بدوره يحفز نخاع العظم على
أن العوامل التي تؤثر في عدد خاليا الدم و ،نتاج خاليا الدم الحمرإ

)، وجاءت ھذه ٢٢،٣٢الحمر تؤثر في مكونات الدم االخرى (
النتائج منسجمة مع نتائج األبحاث التي أشارت بأن استئصال الغدة 

الدجاج، إذ ارتفعت  فيالزمكية أدى إلى تغيرات فسيولوجية 
الدم وحجم الخاليا المرصوصة مكونات الدم مثل عدد خاليا 

وتركيز الھيموكلوبين والبروتين والكالسيوم والفسفور 
 شار)، كما أ٣٣رول ونشاط أنزيم الفوسفاتيز القاعدي (يوالكولست

) أن التغيرات الحاصلة نتيجة استئصال الغدة الزمكية ١٢(
الى  تادللبيض  منتج لمعالجة الدجاج العقيم وتحويله إلى دجاج

مع ارتفاع الصفات  بشكل متوافقاداد خاليا الدم الحمر ارتفاع أع
 الذي) ٣١اإلنتاجية. وال تتفق نتيجة الدراسة مع ما توصل إليه (

لم يالحظ أي تأثير لعملية االستئصال في عدد خاليا الدم الحمر 
لفروج اللحم الغير مجنسة وقد يعود السبب الختالف نوع وجنس 

  .حاليةفي الدراسة ال ةالطيور المستخدم
للغدة إلى االرتفاع كما أدى االستئصال الجزئي والكلي 

الكلي لخاليا الدم البيض خصوصا في األسبوع  المعنوي للعد
كما لوحظ االرتفاع المعنوي للنسبة المئوية  ،االول من التجربة

من  لخاليا المتغايرة ومؤشر الكرب في األسبوع االول
أن إجراء عملية استئصال مما يشير الى  لغدة،الستئصال الكلي لا

الغدة تتسبب بإجھاد الطيور مؤدية الرتفاع ھرمون 
وقد يكون سبب االرتفاع الكورتيكوسيترون في مصل الدم 

العدد الكلي لخاليا الدم البيض والنسبة  المعنوي الحاصل في
ولم  المئوية للخاليا المتغايرة وانخفاض نسبة الخاليا اللمفاوية،

عدم  الذي الحظ) ١٤،٣١ما توصل إليه ( تتفق ھذه النتيجة مع
وجود فرق معنوي لخاليا الدم البيض نتيجة إلزالة الغدة الزمكية 

أن مؤشر الكرب يعتبر أفضل ب) ٢٢لفروج اللحم، كما أشار (
حظ اذ ال مقياس للكشف عن تغيرات البيئة الداخلية للطائر المجھد،

راز وجود عالقة طردية بين مؤشر الكرب وزيادة إف) ٣٢(
ھرمون الكورتيكوسيترون الذي يعمل على تحطيم الخاليا 

 ،٣وتبين من النتائج أن بتقدم العمر (األسبوع  ،اللمفاوية المحيطية
) للطيور مستأصلة الغدة (الجزئي والكلي) قد حافظت على قيم ٥

العد الكلي لخاليا الدم البيض والنسبة المئوية لخاليا المتغايرة 
كرب مقاربة لقيم السيطرة مما يدل على واللمفاوية ومؤشر ال

الطيور للتأثير السلبي لعملية استئصال الغدة،  adaptation كيفت
الدجاج  في) ١٢كما جاءت ھذه النتيجة مماثلة لما توصل اليه (

  فروج اللحم. في) ٣١( البياض و

بينت نتائج الدراسة الحالية بأن االستئصال الجزئي والكلي 
 في تراكيز الكلوكوز االنخفاض لىللغدة الزمكية ادى ا

رول في مصل الدم عند األسبوع الثالث والخامس، وقد يوالكولست
) في فروج اللحم ٣١،٣٣كانت ھذه النتيجة متفقه مع ما وجدوه (

يوما، فربما يعود إلى تثبيط إفراز ھرمون  ٣٥و  ١٤عند عمر 
الكورتيكوستيرون المسؤول عن تكوين الكلوكوز من مصادر 

نشاط  بزيادةمما ينعكس  Gluconeogenesisاربوھيدراتية غير ك
ى زيادة معدل األيض مؤديا إل Hyperthyroidismالغدة الدرقية 

حيث  الغدة الدرقية في أيض الدھون ھميةوأل)، ٣٤األساسي (
رول وزيادة قابلية الكبد يتزيد ھرمونات الدرقية من تكوين الكولست
الدرقية أدى إلى انخفاض  لطرحه في الصفراء، فكلما زاد نشاط

). كما أن الزيادة المعنوية ٣٥مستوى الدھون والعكس صحيح (
م لمجموعتي الطيور في تركيز البروتين الكلي لمصل الد

ط ھرمون يثبتقد تكون ناتجة عن  مستأصلة الغدة
الكورتيكوستيرون مما خفض مستوى الكلوكوز الناتج من مصادر 

على األحماض األمينية ورفع غير كاربوھيدراتية وحافظ بذلك 
د تعرض من مستوى بروتينات البالزما التي تعد احتياطيا عن

بنقل ھذه البروتينات إذ تقوم  )،٣٦( الطيور لحاالت غير طبيعية
اض الدھنية والفيتامينات وبعض العناصر مواألح الكاربوھيدرات

المعدنية مثل الحديد والكالسيوم وبعض الھرمونات مثل ھرمون 
يروكسين، اذ تعزز زيادة الھرمون األخير إفراز ھرمون النمو الثا

 ،)٢٧من الغدة النخامية والذي بدوره يؤثر في أيض البروتينات (
) إذ أشاروا أن ٣١،٣٣وأن ھذه النتائج مشابھة لما توصل إليه (

في استئصال الغدة الزمكية لفروج اللحم أدى إلى ارتفاع معنوي 
لبومين والكلوبيولين والفايبروجين تركيز البروتين الكلي واأل

وية لتركيز الكلوكوز والكالسيوم والفسفور وانخفاض عال المعن
 ALTنشاط أنزيمات لانخفاض معنوي ، فضال عن روليوالكولست

في بالزما الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة، كما تبين  ASTو
) أيضا أن عملية االستئصال الجزئي ٥ نتائج الدراسة (جدول

 ALTفي نشاط أنزيمي  لي للغدة أظھرت انخفاضا معنوياوالك
من التجربة وھذه النتيجة  الثالث والخامسفي األسبوع  ASTو

) الذين أشاروا إلى انخفاض معنوي ٣١،٣٣متفقة مع ماوجدوه (
عند إزالة الغدة الزمكية للدجاج  ASTو ALTلنشاط أنزيمي 

فاض في الباحثون سبب االنخ وأعزىالبياض وفروج اللحم، 
نشاط األنزيمين قد يكون انعكاسا لمستوى ھرمون 

) أن زيادة إفراز ٣٦الكوتيكوستيرون في مصل الدم، حيث اشار(
المسؤولة  ASTو ALTالھرمون يؤدي إلى زيادة نشاط األنزيمين 

من حامض أميني إلى حامض  NH3عن انتقال المجموعة األمينية 
كوين الكلوكوز من كيتوني من أجل توفير المادة األساسية لت

الحوامض األمينية الناتجة من ھدم البروتين، وھذا ما تؤيده نتائج 
الدراسة الحالية ان االرتفاع المعنوي للبروتين الكلي واالنخفاض 

يعد مؤشرا قد ) ALTو ASTالمعنوي في نشاط األنزيمين (
إلنخفاض ھرمون الكوتيكوستيرون اذ يقل نشاط األنزيمين عند 

عدم ارتفاع مؤشر الكرب ال عن فضز الھرمون انخفاض إفرا
)H/L ratio.(  
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إلستئصال الغدة الزمكية الجزئي  ان بينت نتائج الدراسة
الوزن النسبي للخصية اليمنى والكلي ادى الى ارتفاع معنوي في 

في مصل الدم وقد  التيستوستيرونمستوى ھرمون واليسرى و
الزمكية معتمدة  ) بأن الغدة٣٧يرجع ذلك الى ما اشاروا اليه (

ھذه لبإفرازھا على الھرمونات الجنسية المتالكھا مستقبالت 
الھرمونات لذا فإن استئصالھا قد يعمل على حبس الھرمونات في 
الدورة الدموية مؤدية إلى تحفيز المناسل (الخصى)، فضال عن 

طويلة  غير المشبعةان محتويات الغدة الغنية بالحوامض الدھنية 
في تركيب البروستاكالندينات قد تزيد من فعالية السلسلة تدخل 

 Interstitial Cell Stimulating)الھرمون المحفز للخاليا الخاللية 
Hormone ICSH)  اليدجالذي يعزز من فعالية خاليا Leydig 

cells الذي يعد ضروريا التيستوستيرون  بتخليق وإفراز ھرمون
 ،ة الذكرية األخرىلنمو وإدامة عمل الخصى واألعضاء التناسلي

وتحويله  التيستوستيرون) أن الغدة تعمل على تمثيل ٣٧كما بين (
) بدراسة تمثيل ٣٨وقام ( الى صيغ أخرى غير فعالة،

باستخدام الغدة الزمكية  In vitro خارج الجسم التيستوستيرون
لذكور السمان اذ بينت نتائج دراسته إلى زيادة في إنتاج متأيضات 

فعالة حيويا في القناة التناسلية الغير  تيرونالتيستوسھرمون 
رافقھا  5β-dihydrotestosteroneو Epitestosteroneوالمتمثلة ب

-α 5إلى  التيستوستيرونتحويل كميات قليلة جدا من 
dihydrotestosterone (5αDHT)  الذي يعد من األندروجينات التي

غير قابل تؤدي دورا بنائيا محفزا للتناسل بدرجة عالية ويكون 
-5βللتحول إلى االستروجين، فالغدة الزمكية تعد مسلكا منشطا 

reduction وبقية مركباته  التيستوستيرون لھرمون ومثبطا
األيضية الفعالة لذا فإن استئصالھا قد يعمل على إنھاء ھذا 

  المسلك.
كما تبين نتائج الدراسة الزيادة المعنوية لمؤشر حجم الغدة 

مستأصلة الغدة الجزئي والكلي  نموعتيمجالالرغوية لطيور 
والذي يتناسب طرديا مع االرتفاع الحاصل في مستوى ھرمون 

الغدة الرغوية لذكور السمان  أنب) ٣٩( لقد اشار ،التيستوستيرون
التي تعد مؤشرا خارجيا لنشاط وبإفراز مادة رغوية بيضاء تتميز 

نالك ھوالجھاز التناسلي الذكري من خالل تطور نمو الخصى، 
دراسات تشير إلى العالقة المباشرة بين حجم الغدة ووزن 

) أن الخصى الناضجة لھا دورا في تنظيم ٤٠( اذ بين ،الخصى
الوظيفة اإلفرازية للغدة الرغوية وكفاءتھا لتصنيع الرغوة والتي 

رغوية وسطا التزيد من القابلية اإلخصابية للنطف إذ تعد المادة 
عدم تعمل على قناة التناسلية األنثوية والنتقال النطف على طول ال

تجمع النطف، ولصعوبة جمع السائل المنوي من ھذه الطيور فقد 
تم االعتماد على حجم الغدة الرغوية وكمية إفرازھا كطريقة غير 

) أن خصي ٤١مباشرة لمعرفة خصوبة الذكور، كما الحظ (
أدى في حين  ذكور السمان البالغة أدى إلى ضمور الغدة الرغوية

إلى  Implantation تحت الجلدھرمون التيستوستيرون غرس 
تطور الغدة ورجوعھا إلى مستواھا الفسيولوجي الطبيعي 

  الحتوائھا على مستقبالت األندروجين.
  

  تقدير  شكر و
  

 ،الباحث بالشكر والتقدير الى عمادة كلية الطب البيطري يتقدم
   .البحثلما أبدته من دعم في انجاز ھذا  جامعة الموصل
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