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  الخالصة
  

ومقارنتھا  بتراكيز مختلفه حامض التنيك ھدفت الدراسة إلى إمكانية إجراء عملية االخصاء الكيميائي في ذكور الماعز وذلك باستخدام
. وذلك إليجاد طريقة اقل أذى للحيوان، Burdizzo و والمتمثلة باستخدام أداة البرد يزالماعز المحليمع الطريقة التقليدية لالخصاء في 

لحيوانات عشوائيا إلى خمسة قسمت ا  كغم٤٠-٢٤ ذكر من الماعز المحلي البالغ جنسيا تراوحت أوزان الحيوانات بين ٢٥شملت الدراسة 
المجموعة ، ة مل ماء مقطر داخل متن الخصية لكل خصي٣حقنت ) سيطرة(مجاميع كل مجموعة تضم خمسة حيوانات المجموعة األولى 
فائين المجموعة الثالثة تم حقن كل خصية بمزيج حامض التانيك والكا، والثانية تم إجراء عملية االخصاء عليھا باستخدام أداة البرد يز

 ملغم حامض تانيك لكل خصية ٧٥٠المجموعة الرابعة حقنت داخل متن الخصية ،  مل لكل خصية٣ ملغم في ٦٠٠،  ملغم٧٥٠وبجرعة 
تم  . واخذ احتياطات التعقيم لمنطقة الحقن واألدوات١٨تم استخدام نيدل ،  ملغم من مادة حامض التانيك٥٠٠أما المجموعة الخامسة فحقنت 

ات لمدة شھر حيث تم دراسة التغيرات السريرية والسلوكية والتغيرات الحاصلة في حجم الخصى من خالل القياس مراقبة الحيوان
األسبوعي لمحيط الخصية باإلضافة إلى التغيرات الحاصلة في النسيج الخصوي بالفحص باألمواج فوق الصوتية كما تم اخذ عينات من 

تم جمع العينات من ،  أيام بعد الحقن٧  و٣وعيا وقياس مستوى الھابتوكلوبين قبل الحقن والدم لقياس مستوى ھرمون التيستوستيرون أسب
الخصى بعد شھر من ألخصي بعدة طرق شملت طريقة إزالة الصفن والطريقة الجراحية المغلقة مع عقد الحبل ألنطفي والطريقة الجراحية 

نات بعد ذبح الحيوانات حيث تم حفظ العينات واجراء شرائح نسجية لدراسة المغلقة باستخدام أداة الكي الحراري والحصول على بعض العي
 عالمات األلم وعدم الراحة وازدياد قياس محيط  الثالثةلمجموعةل أظھرت النتائج .التغيرات النسجية المرافقة لعملية حقن المواد الكيميائية

 أثناء الفحص باألمواج فوق الصوتية وكانت التغيرات العيانية الخصية وحدوث تغيرات تمثلت بوجود بؤر نخرية ظھرت بشكل ضل خفيف
واضحة على العضو بعد اإلزالة وتمثلت التغيرات النسجية بفقدان التركيب السوي لنسيج الخصية وارتشاح خاليا التھابية وحيدة النواة في 

أما المجموعة الثانية ، المجموعة بعد أسبوع من الحقنحين أظھرت نتائج قياس الھابتوكلوبين ارتفاعا معنويا لمستواه في حيوانات ھذه 
)Burdizzo(وأظھرت ھناك زيادة معنوية مع انعدام الرغبة الجنسية أو محاولة القفز   عالمات عدم الراحة واأللم أثناء الجس فلقد أظھرت

 العملية بارتفاع معنوي في مستوى في محيط الخصية وكانت التغيرات واضحة من خالل الفحص باألمواج فوق الصوتية وترافقت ھذه
الھابتوكلوبين مقارنة مع مجموعة السيطرة فضال عن التغيرات العيانية والنسجية والتي تمثلت بتوسف الظھارة المنوية والتنكس لكامل 

اس محيط  ملغم فقد أظھرت عالمات األلم وعدم الراحة ولم يظھر قي٧٥٠ ملغم و٥٠٠أما مجموعتي حامض التنيك ، نسيج الخصية
مع اختفاء السلوك الجنسي لمعظم حيوانات ھاتين المجموعتين وحدوث تغيرات تمثلت بوجود بؤر نخرية ظھرت  الخصية زيادة معنوية

بشكل ضل خفيف أثناء الفحص باألمواج فوق الصوتية وكانت التغيرات العيانية واضحة على العضو بعد اإلزالة وتمثلت التغيرات النسجية 
توكلوبين ارتفاعا معنويا كيب السوي لنسيج الخصية وارتشاح خاليا التھابية وحيدة النواة في حين لم تظھر نتائج قياس الھاببفقدان التر
ملغم ٧٥٠نستنتج من ھذه الدراسة إمكانية استخدام الطريقة الكيميائية لالخصاء في ذكور الماعز وذلك باستخدام حامض التنيك . لمستواه

  . ملغم٥٠٠او
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Abstract 
 

Aim of this study was to evaluate some chemical agents to produce castration in bucks and compare with the traditional 
method of castration in goat by using the tool (Burdizzo), in order to find a way less harm to the animal. 25 bucks of the local 
breed were used weighting between 24-40 kg, the animals were divided randomly into five groups each group of five animals 



  )٦٥-٥٥ (٢٠١٢، ٢، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٥٦ 
 

each, the 1st group (control) were injected with 3 ml of distilled water within the parenchyma of each testis as control group, 
the 2nd Group was castrated by using the tool (Burdizzo), the 3rd group was injected with a mixture of tannic acid 750 mg, and 
600 mg Caffeine in 3 ml of each testicle, 4th Group was injected with 750 mg tannic acid each testicle, The 5th group injected 
with 500 mg of tannic acid in each testicle, Gauge 18 Needle was used with aseptic precautions of the injection site and 
tools. The animal were kept under observation for 1 month for studying the clinical and behavioral changes, the changes in 
size of the testes was calculated weekly by measurement of testicular circumference using a measuring tape additionally 
ultrasound was used for detection of pathological changes in testicular tissue, for estimation the level of testosterone and 
haptoglobin, a blood samples was collected from the animal before the castration as a control and weekly for 4 weeks while 
collected in 3 and 7 days after for estimation of haptoglobin level, the gross pathology of the testes was suited at one month 
after castration the testes was collected by several methods including scrotal ablation, closed surgical with a legation of 
spermatic cord. Closed surgical with using the thermo cauttery as well as after the slaughter of animals then a biopsy was 
obtained from the collected testes for histopathological study. The results showed of the 3rd group signs of pain and discomfort 
and increased measure the circumference of the testis, the changes were the presence of foci necrotic in the ultrasound 
examination and the macroscopic changes was clear and with histopathological changes showed loss of normal structure to the 
testicular tissue and the infiltration of inflammatory cells, while the results of measuring haptoglobine of this group significant 
rise after a week from the injection, while the 2nd group (Burdizzo) has shown signs of discomfort and pain during palpation 
with the lack of sexual desire or attempt to jump and showed a significant increase in the circumference of the testis, the 
changes were clear during the examination with ultrasound, the level of haptoglobine significantly increased compared with 
the control group as well as changes macroscopic and histological which was degeneration of the whole testicular tissues 
(uniform degeneration), and the two groups of tannic acid, 500 mg and 750 mg showed signs of pain and discomfort did not 
appear significant increase circumference measure of the testis with the disappearance of sexual behavior of most animals, and 
changes were presence of necrotic foci with ultrasound examination and the changes were macroscopic and was 
histopathological changes showed loss of normal structure of the testicular tissue with infiltration of a mononuclear 
inflammatory cells, while haptoglobine measure showing normal level. The examination of testosterone hormone showed 
differences in the measurements and these differences were evident in the group (Burdizoo) as a significant decrease in the 
level of the hormone. We conclude from this study the possibility of using chemical castration in bucks, using tannin acid 750 
mg or 500 mg with an expected failure rate.  
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  المقدمة 

 
َ، أو ما يّ أي عمل، جراحي، كيمياو على انهخصاءالإيعرف 
ُيفقد  الذي فيهوعدا ذلك، ْ ْفقد َت أألنثى  ونالخصيتيَوظائف الذكر  َ

ِوظائف المبايض  ,neutering, orchiectomy( ًشار إليه أيضا وي.َ
orchidectomy, ophorectomy( )1(.  

ُإخصاء الماشية تقليد معروف في كافة أنحاء العال ھناك م و ِ
ِعدة طرق مختلفة من اإلخصاء ِ ِْ ّ يمكن أن يصنف إلى ثالثة ،ّ ُ ُْ َ ُ ِ ْ

ھذه . وھرمونيةي، ئ، كيميافيزيائيمجموعات رئيسية؛ 
َالمجموعات يمكن أن تقسم  ّ ُ ْ َ ُ ِ ِْ  الخصيتينُ إخصاء بإزالة ،ِأبعد بالتقنيةُ

َ يتلف بشكل يعجز إصالحه أو يجعله ض أوًجراحيا َُ ْ َ ُ  بإيقافْمر اُ
َتجھيز الدمال وتمتاز  تعتبر الماعز من صغار المجترات .2) (ّويِ
قلة تكاليف تربيتھا وغذائھا فھي حيوانات كانسة لكافة المخلفات ب

الحيوانات مع لغذاء بالمقارنة الحقلية وذات كفاءة تحويلية عالية ل
تحتاج إلي حظائر خاصة ويكفي مظالت بسيطة  ال. األخرى
 منخفضة فيھالحم المعز طعمه ممتاز كما أن نسبة الدھن ، إليوائھا

  تصلب وانسدادوبالتالي فلحومھا مفضلة لتقليل اإلصابة بأمراض
تجة  إال انه يعاب على ذكور المعز الرائحة النفاذة النا.الشرايين

، )Scent gland) horn glands() 3عن غدة في قاعدة القرن تدعى 

 وغيرھا من الصفات )Mating behavior(وكذلك عملية القفز 
السلوكية الرديئة والتي يمكن السيطرة عليھا من خالل عملية 

 وخاصة في الذكور التي يتم تسمينھا لفترة بعد .)4( ألخصي
عن العديد من الحاالت فضال ). 5( البلوغ والنضج الجنسي

يعرف   و).6( المرضية التي تستوجب إجراء عملية ألخصي
على انه إيقاف عمل ) Chemo sterilization( االخصاء الكيميائي

الخصية وذلك من خالل حقن مادة كيميائية داخل نسيج الخصية 
ِ أو البربخ في كمية فعالةنالخصيتي كلتا في ِّ  لتحطيم النسيج َ

في  ھرمون الشحمون الخصويخفض مستوى  لىالخصوي وبالتا
ونظرا لقلة  ).7 (ِلذكر سليم  المستوى الطبيعيِمصلَ  تحتال

الدراسات التي تھتم بمسالة ألخصي الكيميائي في الماعز لذلك 
إمكانية إجراء االخصاء التي ھدفت الى أجريت ھذه الدراسة 
ث إيجاد أفضل مادة كيميائية إلحدا، والكيميائي في الماعز

االخصاء في الماعز من خالل استخدام العديد من المواد 
مقارنة طريقة السحق ، و من خالل مقارنتھا مع بعضھاالكيميائية

Burdizzo للوقوف على مزايا ومساوئ كل  مع الطرق الكيميائية
دراسة التغيرات النسيجية المرضية المرافقة لحقن ، وطريقة

دراسة التغيرات المرافقة ومواد الكيميائية داخل متن الخصية، ال
دراسة التغيرات ية االخصاء باألمواج فوق الصوتية، ولعمل
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لمرافق لعملية االخصاء الھرمونية لھرمون التيستوستيرون ا
قياس مستوى الھابتوكلوبين لبيان شدة أألذى التي الكيميائي، و

  .تصاحب كل طريقة
  

  المواد و طرائق العمل
  

  الحيوانات
 Capra)   رأسا من ذكور الماعز المحلى)٢٥(شملت الدراسة 

hircus) اشھر وكانت أوزان الحيوانات )٧- ٥( تراوحت اعمارھا 
المعدة للتسمين البالغة جنسيا من السالالت  و كلغم) ٢٤- ٤٠(بين 

من وجود الخصى  المحلية فحصت ھذه الحيوانات سريريا للتأكد
لى  قسمت الحيوانات ا.في موقعھا الصحيح داخل كيس الصفن

حقنت ) مجموعة السيطرة(لمجموعة االولى مجاميع؛ اخمسة 
المجموعة الثانية تركت بدون . بالماء المقطر الخالي من االيونات

 وحسب Burdizzoاستخدام أداة ت عملية االخصاء بتمحقن حيث 
 وزنتم : المجموعة الثالثة). 8-10(الطريقة الموصوفة من قبل 

ي قنينة زجاجية نظيفة ملغم من حامض التنك ووضعت ف ٧٥٠
 ٢,٤السائلة بمقدار  % ٢٥ومعقمة وأضيفت إليھا مادة الكفائين 

ًملغم، تم رج الزجاجة جيدا إلذابة حبيبات  ٦٠٠مللتر تحتوي على 
ًالتانك أسد إلى أن أصبح المحلول رائقا، وھذه الكمية تكفي 

 أعيدت نفس الخطوات لتحضير نفس الجرعة .لخصية واحدة
إذ تم تحضير المزيج لخصية واحدة على انفراد . يةللخصية الثان
ملغم من حامض  ٧٥٠ تم وزن :المجموعة الرابعة .في كل مرة

التنك ووضعت في قنينة زجاجية نظيفة ومعقمة وأكمل الحجم 
ً مل لكل خصية تم رج الزجاجة جيدا ٣بإضافة الماء المقطر إلى 

المجموعة  ً.ائقاإلذابة حبيبات التانك أسد إلى أن أصبح المحلول ر
ملغم من حامض التنك ووضعت في قنينة  ٥٠٠ تم وزن :الخامسة

 ٣وأكمل الحجم بإضافة الماء المقطر إلى  زجاجية نظيفة ومعقمة
ًمل لكل خصية تم رج الزجاجة جيدا إلذابة حبيبات التانك أسد إلى 

  ً.أن أصبح المحلول رائقا
 نحو اھمسك خصية الحيوان وشدتمت عملية حقن الخصية ب

األسفل إلبراز الحبل النطفي وبعد بروزه فان أصابع اليد سوف 
 تبرز الخصية بالضغط عليھا من األعلى قدر ،تضغط عليه بقوة
 مل من كل مادة وحسب المجاميع داخل كل ٣االمكان يتم حقن

 وتوزع الكمية ١٨مللتر ونيدل كيج  ٥ خصية بواسطة سرنجة
 بطريقة سحب النيدل  الخصيةعلى أكثر من مكان داخل نسيج

  .اثناء عملية الحقن لكي يتم توزيع المادة باكبر مساحة ممكنة
تمت مراقبة الحيوانات كافة بعد عملية الحقن وبشكل يومي 

ً يوما سجلت فيھا جميع التغيرات السريرية والسلوكية ٣٠لمدة 
 إذ تمت مراقبة التغير ،التي طرأت على الحيوان خالل ھذه المدة

حجم الخصى وشكلھا وكذلك شھية الحيوان لألكل الحاصل في 
قياس محيط الخصيتين اسبوعيا  .وتصرفاته والفعالية الجنسية

الربعة أسابيع متتالية باستخدام شريط قياس بالستيكي مرن من 
اوسع منطقة للخصيتين حيث تم المقارنة بالقياس قبل اجراء 

  .الحقن

دون قص  الخصى بوضع االستلقاء الظھري وبفحص كما تم
أو حلق الشعر حيث وضع المجس المقطعي المحدب مباشرة على 
الخصية بعد وضع الھالم الخاص بالفحص تم إعادة الفحص قبل 
الخصي وألربعة أسابيع بعد الخصي باستخدام جھاز األمواج فوق 

 ميكا ٣ ,Real time Ultrasound Scanner٥ الصوتية من نوع
 .ھرتز

ن قبل االخصاء من الوريد  مل دم من كل حيوا١٠تم سحب 
 مل وبوضعية ١٠ ثم وضعت في أنابيب بالستيكية سعة يالو داج

مائلة لمدة نصف ساعة بدرجة حرارة الغرفة ثم حفظت بدرجة 
 ثم فصل المصل باستخدام جھاز الطرد  ساعة٢٤ لمدة م °٤

 دقائق ومن ثم ٥ دورة في الدقيقة لمدة ٣٥٠٠المركزي وبسرعة 
كما تم  .لحين الفحص الھرموني° م٢-ة حفظت العينات بدرج

 تم قياس قياس مستوى ھرمون التيستوستيرون بطريقة االليزا كما
haptoglobin خضاب الدم ِ قدرة باستعمال)Heamoglobin(  على
الموجود في مصل الدم وقرائة التاثير  haptoglobin االرتباط بال

ريقة المحدث بواسطة جھاز قرائة االطباق الدقيقة ھذه الط
  .)(11موصوفة من قبل 

بطرق جراحية  تم جمع الخصى من الحيوانات بعد شھر تقريبا
مختلفة للمقارنة بينھا من حيث االذى وفترة االلتئام وقد شملت 

والطريقة المغلقة مع استخدام  ازالة الصفن، ھذه الطريقة المغلقة
اداة الكي الحراري وكانت لجميع حيوانات التجربة وبشكل 

 في حين ان قسم أخر من الحيوانات تم جمع العينات بعد عشوائي
ذبح الحيوانات وتم دراسة التغيرات العيانية وحفظ اجزاء للدراسة 

  .النسجية
  
  النتائج

  
  ألسريريالفحص 

الحيوانات  تم متابعة :)مجموعة السيطرة(األولى المجموعة 
وحسب الجدول المشار اليه سابقا ومن خالل ھذا الجدول ظھرت 

 Distilledفي اليوم الثاني بعد حقن الماء المقطر  عالمات التاليةال
water شھية أما،  تورم في الخصى أيحدوثعدم  لوحظ 

حركتھم والفعالية الجنسية لھم فقد كانت طبيعية ولم والحيوانات، 
باستثناء حالة . الخصىإزالةتتغير خالل الفترة بعد الحقن وحتى 

في الخصية بعد شھر تقريبا من واحدة فقط حيث أظھرت التھاب 
  .الحقن

 ساعة من االخصاء ٢٤بعد ): Burdizzo(المجموعة الثانية 
لوحظ العالمات التالية انعدام استھالك العلف الم شديد أثناء الجس 
للخصية صعوبة في المشي صعوبة في التبول ازدياد حجم 

ازداد تورم العضو مع بقاء عالمات  الخصية مع تقوس الظھر
الراحة واأللم أثناء الجس وانعدام حركة الخصية داخل عدم 

 يوم بعد العملية مع انعدام الرغبة الجنسية أو ١٥الصفن لمدة 
محاولة القفز مع حدوث حالة واحدة نخر وسقوط الخصية 

 يوم ثم عادت الحيوانات ١٥استمرت االعراض الموضعية لمدة 
   .إلى الحالة الطبيعية
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 Tannic mg+ Caffeine 600 mg٧٥٠(المجموعة الثالثة 
acid( : بعد الحقن مباشرة لوحظ عالمات عدم الراحة االضطجاع

عدم الرغبة في الحركة ضرب األرض باألطراف الخلفية أنين 
 ٢٤ بعد الحقن ب)صراخ أحيانا(وإصدار أصوات تدل على األلم 

 الشكل رقم تورم الخصية، ساعة لوحظ قلة في استھالك العلف
)1B(تباعد ،  اختفاء الشكل الطبيعي للخصية حيث لوحظ

االضطجاع وعدم الرغبة في ، اإلطراف الخلفية أثناء المشي
السير مع ارتفاع حرارة الخصية وحدوث التصاق الخصية 

) انعدام الحركة االنزالقية للخصية داخل الصفن(بالصفن 
 يوم أما حجم الخصية فقد ١٥استمرت األعراض الموضعية ل

 يوم من الحقن للوصول ٢٥وبدء بالتناقص بعد استمر بالزيادة 
  ). A1(إلى الحجم الطبيعي بعد شھر الشكل 

  

  

  
  

وعودة ) A(يوضح تضخم وتورم الخصيتين ) ١(شكل رقم 
  ).B(الخصيتين الى حجمھا الطبيعي بعد شھر 

  
المجموعة و) Tannic acid 750 mg(المجموعة الرابعة 

أظھرت حيوانات ھذه ): Tannic acid ٥٠٠(mgالخامسة 
المجموعة من خالل المراقبة اليومية نفس العالمات السريرية 

للمجموعة الثالثة وبنفس الشدة مع حدوث تقرح في الصفن ألحد 
  ).٢(حيوانات المجموعة كما في الشكل رقم 

  
  محيط الخصية

ان قياس محيط ) ١(دول رقم بينت نتائج الدراسة من الج
الخصية للمعز قبل وبعد الحقن حيث لم يظھر ھناك فرق معنوي 

)P>0.05 (قبل الحقن وبعد الحقن طيلة فترة المشاھدة البالغة )٤ (
اسابيع عند المقارنة مع الوقت لجميع مجاميع التجربة عدى 

 حيث ظھر ھناك زيادة )Burdizzoمجموعة (المجموعة الثانية 
في محيط الخصية وكانت الزيادة معنوية لالسبوع االول معنوية 

والثاني بعد الخصي في حين عاد الى حجمھا الطبيعي في 
االسبوع الثالث بعد الخصي واستمر التناقص لمحيط الخصية في 

 الخصي ليصل الى القياس اقل من القياس قبل االسبوع الرابع بعد
، الرابعة الثالثة(الخصي، اما في مجاميع حامض التنيك 

فقد حدث زيادة في قياس محيط الخصية اال ان ھذه ) والخامسة
الزيادة لم تكن معنوية وقد كانت اعلى زيادة مشاھدة في 
المجموعة الثالثة وفي االسبوع الذي تلى عملية الحقن ولم يحدث 
ھناك أي تناقص في قياس محيط الخصية لجميع المجاميع حتى 

  .في االسبوع الرابع بعد الحقن
  

  
  

يوضح تقرح الصفن الحد حيوانات المجموعة ) ٢( شكل رقم
  .الرابعة

  
  التغيرات باستخدام األمواج فوق الصوتية 

لم يحدث تغير في الصورة باالمواج فوق الصوتية للخصية 
لمجموعة السيطرة حيث لم يالحظ أي تليف او تجمع سوائل او 

عد الحقن في بؤر نخرية في المقاطع الماخوذة لجميع االسابيع ب
) Burdizzoمجموعة (حين ان الصور الماخوذة للمجموعة الثانية 

اوضحت تليف فى طبقة الغاللة البيضاء وان متن الخصية لم 
يشاھد عليه تغيرات واضحة وكانت الزيادة في كثافة الصورة 
تتزايد مع الوقت اذ لوحظ اعلى تغير في االسبوع الرابع بعد 

  ).٣(الخصي الشكل 

B  

A  
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  .يوضح القياس االسبوعي لمحيط الخصية سم) ١(قم جدول ر
  

  المجاميع  محيط الخصية
  األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول

المجموعة 
  األولى

2.00± 27.00 
A,a  

3.65± 26.40  
A,b,c,d  

6.60 ± 27.00  
A,a,b,c  

6.61 ± 26.80  
A,a, b  

2.88± 24.60  
A,a, b  

المجموعة 
  الثانية

3.11± 26.20 
C,a 

2.68± 31.80  
A,a,d  

6.08± 29.00  
A ,C,a,b,c  

4.88± 26.60  
C,a,b  

11.79 ± 20.00  
B,b 

المجموعة 
  الثالثة

2.28±26.80 
A,a  

1.87± 32.00  
A,a  

1.48± 31.80  
A,a  

2.77± 27.80  
A,a,b  

2.77±26.80  
A,a  

المجموعة 
  الرابعة

2.51 ± 26.60 
A,a  

1.87 ± 31.00  
A,a,b  

1.64 ± 31.80  
A,a  

2.83 ± 29.00  
A,a  

3.67± 27.00  
A,a  

المجموعة 
  الخامسة

1.87± 27.00 
A,a  

1.92± 30.80  
A,a,b  

3.21± 30.40  
A,a,b  

2.24± 28.00  
A,a,b  

1.95± 25.60 
A,a  

تعني وجود فرق معنوي  االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد S. D. ،A,B,Cاالنحراف القياسي  ± Meanالقياسات موصوفة المعدل 
)P<0.05.( a,b,c االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي )P<0.05.( 
  

  
  

 burdizzuيوضح تثخن الغاللة البيضاء لمجموعة ) ٣(شكل رقم 
 Diffuse echogenicتجانس اللون الفاتح لكامل الخصية 

echotextureالشكل باستثناء الغاللة البيضاء .   
  

أظھرت مجاميع حامض التنيك تغيرات واضحة في الصور 
المأخوذة اذ ظھرت بؤر نخرية متعددة في متن الخصية وقد كانت 
ھذه البؤر النخرية مختلفة االحجام وكذلك مختلفة في التوزيع كما 
لوحظ تجمع للسوائل والتي ظھرت في االسبوع االول بعد الحقن 

  .)٤(الشكل 
  

  نتائج الفحص الھرموني
وضحت نتائج الفحص الھرموني لھرمون التيستوستيرون أ

عدم وجود فرق معنوي في مستوى الھرمون لكافة المجاميع قبل 
أما في األسبوع ) ٣(ألخصي الكيميائي وكما موضح في الجدول 

الثاني فقد حدث فرق معنوي لمجاميع حامض التنيك عن مجموعة 
المجموعة السيطرة وكان أشدھا لمجموعة المزيج في حين أن 

اظھر اختالفا معنويا لمستوى الھرمون حيث ) Burdizzo( الثانية
وصل إلى مستوى واطئ جدا مقاربا للصفر ولكافة حيوانات 
المجموعة وبالمقارنة مع المجاميع األخرى فان مستوى ھرمون 
التيستوستيرون بقي متذبذبا ولم تعطي نتيجة مقنعة لحدوث 

إذ أن القياس ). ٣( موكما موضح في الجدول رق.االخصاء
األسبوعي أوضح عدم وجود فرق معنوي في القياس ألربعة 
أسابيع عن مستواھا قبل الحقن ولكن كانت ھناك اختالفات معنوية 

  .ضمن األسبوع الواحد بين المجاميع
   

  
  

 Hypoechogenicالخامسة لمجموعة ل خصية ماعز )٤(شكل رقم 
appearance.  
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  .ng/dl التيستوستيرون يوضح معدل) ٢(جدول رقم 
  

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول  المجاميع معدل التستوستيرون

 4.38 ±3.59  المجموعة األولى
A, a 

0.49 ±   1.99 
A,b,c,d 

4.29 ±  8.99 
A,a,b 

1.48 ±   4.28 
A,a,b 

2.07 ±   5.24 
A,a,b 

1.19  المجموعة الثانية ±   1.32 
C,a 

0.06 ±  0.12 
A,a,d 

0.02 ±  0.10 
A,C,a,b 

0.04 ±   0.14 
C,a,b 

0.07 ±  0.12 
B,b 

 1.30±2.68  المجموعة الثالثة
A,a 

1.25 ±  4.07 
A,a 

0.05 ±  0.26 
A,a 

0.24±0.67 
A,a,b 

0.83 ±  3.17 
A,a 

1.42  المجموعة الرابعة ±  2.77 
A,a 

1.03 ±  1.55 
A,a,c 

2.83 ±  3.49 
A,a 

0.32±0.46 
A,a 

1.81±2.78 
A,a 

5.93  المجموعة الخامسة ±  11.22 
A,a 

0.77 ±  1.56 
A,a,c 

0.58 ±  1.92 
A,a,c 

3.68 ±  3.42 
A,a,b 

3.71 ±  2.63 
A,a 

، )P<0.05( األحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تعني وجود فرق معنوي S. E. ،A,Bالخطأ  القياسي  ±Meanالقياسات موصوفة المعدل 
a,bف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي  االحر)P<0.05.( 

  
  نتائج قياس الھابتوكلوبين

أظھرت نتائج قياس الھابتوكلوبين وكما موضح في الجدول 
عدم وجود زيادة معنوية لمستوى الھابتوكلوبين لكافة ) ٣(رقم 

المجاميع بالمقارنة مع مجموعة السيطرة باستثناء مجموعة 
 Tannic mg+ Caffeine 600 mg٧٥٠(مجموعة الثالثة المزيج ال

acid(والتي أظھرت حدوث زيادة معنوية  )P<0.05( في مستوى 
أظھرت  الھابتوكلوبين بعد أسبوع واحد من الحقن وكذلك

في ) P<0.05(حدوث زيادة معنويةBurdizzo((المجموعة الثانية 
ية مستوى الھابتوكلوبين بعد أسبوع من الحقن ولم تظھر بق

المجاميع حدوث زيادة معنوية في مستوى الھابتوكلوبين خالل 
   .فترة التجربة

  
  نتائج جمع العينات

 Scrotal ablasionاالخصاء بإزالة الصفن أظھرت طريقة 
كفاءة عالية وبعدم حدوث تعقيدات بعد العملية وسرعة االلتئام في 

وھي جميع الحيوانات التي تم فيھا إزالة الخصى بھذه الطريقة 
مناسبة جدا إلجرائھا في حاالت اإلصابات الجراحية للخصية 
ووجود االلتصاقات إال أنھا تحتاج وقت أطول إلجراء العملية 

  .مقارنة بالطرق الجراحية األخرى
سھلة وسريعة  Close techniqueاالخصاء بالطريقة المغلقة 

 نسبيا إال أنھا تحتاج إلى مراقبة بعد العملية وفترة االلتئام طويلة
بالمقارنة مع الطريقة األولى كذلك لوحظ كبر حجم النسيج الندبة 

  .المالئ داخل الصفن بالمقارنة مع الطريقة الثالثة
 وباستخدام Close Techniqueاالخصاء بالطريقة المغلقة اما 

تمثلت بازالة الخصية بعد اجراء  التي Electrocutaryأداة الكي 
م تصنيعه في فرع الجراحة، فقد ز الذي تالكي الحراري بالجھا

، حيث كانت ھذه الطريقة اسرع واكفء من الطريقة السابقةكانت 
يمكن استخدامھا في جميع الحاالت باستثناء طريقة سريعة جدا، و

التحتاج الى ، والحاالت التي تعاني من التصاقات في الصفن
ويتميز كذلك بسرعة االلتئام وصغر حجم نسيج ، خيوط جراحية

  .بة مقارنة مع الطريقة السابقةالند
  

  .mg/ml يوضح مستوى الھابتوكلوبين )٣(جدول رقم 
  

بعد الخصي   قبل الخصي  المجاميع
  بثالثة ايام

بعد الخصي 
  باسبوع

المجموعة 
  االولى

0.49 ± 0.42 
A,a 

0.48 ± 0.22  
A,a 

0.29± 0.23  
A,a 

المجموعة 
  الثانية

0.82± 0.17  
A,a  

0.23± 0.17  
A,a  

3.42 ± 1.21  
B,b 

المجموعة 
  الثالثة 

0.59±116  
A,a   

0.36 ±0.21  
A,a   

2.57 ± 0.91  
B,b 

المجموعة 
  الرابعة 

0.62 ±0.15  
A,a   

0.51±0.19  
A,a   

0.33 ±0.02  
A,a   

المجموعة 
  الخامسة

0.48±0.07  
A,a   

0.77±0.44  
A,a   

0.27 ±0.04  
A,a   

 S. E. ،A,Bالقياسي  الخطأ ±Meanالقياسات موصوفة المعدل 
األحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تعني وجود فرق معنوي 

)P<0.05( ،a,b االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني 
  ).P<0.05(وجود فرق معنوي 

 
  )Gross pathology( التغيرات العيانية

  )مجموعة السيطرة(المجموعة األولى 
أظھرت خصى معز حيوانات المجموعة األولى عدم وجود 

 (  من حيث الحجم والقوام واللون والصفات األخرىأي تغيرات
  .)٥الشكل 
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  .خصية ماعز لمجموعة السيطرة) ٥(شكل رقم 
  

  )Burdizzoمجموعة (المجموعة الثانية 
أظھرت خصى الماعز في ھذه المجموعة تغيرات عيانية 
تمثلت بالضمور و الصالبه مع تغير الى اللون الداكن وتثخن 

 تاثير ايقاف التجھيز الدموي بصورة الغاللة البيضاء وكان
  .)٦ الشكل (متجانسة على كل نسيج الخصية 

  

  
  

م  كل رق اعز ) ٦(ش ة الخصية م ضمور  ةلثانيلمجموع توضح ال
  .واللون الداكن مع تثخن الغاللة البيضاء

  
 )mg٦٠٠Tannic acid 750mg + caffeine(المجموعة الثالثة 

العديد من البؤر بينت خصى الماعز لھذه المجموعة وجود 
النخرية ذات اللون القھوائي الداكن مائل لالسوداد متوزعة في 

 سم وكما لوحظ التصاق ٣-١متن الخصية تراوحت اقطارھا بين 
الغاللة الغمدية بجدار الصفن نتيجة لتسرب المادة الكيميائية خارج 

  ).٧الشكل (الخصية 

  
  

م  اعز ) ٧(شكل رق ةلخصية م ة معامللمجموع ائين  الثالث ة بالكاف
ة ٧٥٠ ملغ وحامض التنك ٦٠٠ ؤر النخري  ملغم توضح وجود الب

   .في متن الخصية محاط بنطاق اسود
  

 Tannic acid 750 mg)(المجموعة الرابعة 
لوحظ على خصى حيوانات ھذه المجموعة وجود بؤر نخرية 
ذات لون قھوائي محاط بنطاق ذو لون اسود يصاحبھا وجود مادة 

كما لوحظ التصاق الغاللة الغمدية بجدار  النسيجطباشيرية داخل 
لبعض الصفن نتيجة لتسرب المادة الكيميائية خارج الخصية 

  .)٨ الشكل(خصى حيوانات المجموعة 
  

  
  

 ملغم ٧٥٠معاملة بحامض التنك خصية معز ) ٨(شكل رقم 
ذات لون  )تحوي مواد متجبنة( النخرية ريوضح وجود البؤ

  . فضال عن وجود مواد طباشيريةقھوائي وحاط بنطاق اسود
  

  )Tannic acid ٥٠٠(mgالمجموعة الخامسة 
خصى المعز في ھذه المجموعة وجود بؤر نخرية  اظھرت

 ذات لون قھوائي محاط Caseous materialتحوي مادة تجبنية 
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بمحفظة ذو لون اسود مع وجود بؤر لمادة طباشيرية داخل النسيج 
  .)٩الشكل(كما في 

  

  
  

د ٥٠٠معاملة بحامض التنك خصية ماعز ) ٩(شكل رقم  م بع  ملغ
اكثر من شھر من المعاملة يوضح البؤر النخرية ذات لون قھوائي 

  . عن وجود مادة طباشيريةومحاط بنطاق اسود فضال
 

  التغيرات النسجية
  )Burdizzo(المجموعة الثانية 

أظھرت المقاطع النسجية لخصية المعز المخصي باستخدام 
تثخن في الغاللة البيضاء مع ارتشاح خاليا التھابية  Burdizzoأداة 

فضال عن  Fibroblastوحيدة النواة وتكاثر الخاليا المولدة لأللياف 
مع وجود بؤر للتكلس وتغير دھني شديد  احتقان لألوعية الدموية

بين االلياف العضلية الملساء كما لوحظ توسف الظھارة المنوية 
مع وجود مراحل مختلفة من مراحل وتجمعھا في النبيب المنوي 

  .)١٠الشكل( تكون النطف وھي تعاني من التنكس الخصوي
  Tannic acid 750 mg + Caffeine 600 mg المجموعة الثالثة

أظھرت المقاطع النسجية لخصية المعز المعاملة بالمزيج بعد 
شھر من المعاملة وجود تغيرات مرضية نسجية تمثلت بفقدان 

نسيج الخصية إذ ظھرت العديد من النبيبات التركيب السوي ل
) ١١(المنوية تعاني تحطم الغشاء القاعدي كما في الشكل 

والبعض األخر اظھر فقدان الخاليا المولدة للنطف األولية 
والثانوية وفقدان خاليا سرتولي كذلك لوحظ خلو النبيبات من 

نسيج النطف مع ارتشاح قليل لخاليا التھابية وحيدة النواة في ال
الخاللي كما أظھرت مقاطع نسجية أخرى ارتشاح شديد للخاليا 
االلتھابية بين النبيبات مع احتقان لألوعية الدموية كما أظھرت 

  .)Vaculation(بعض النبيبات وجود العديد من الفجوات 
  Tannic acid 750 mg)(المجموعة الرابعة 

 أظھرت المقاطع النسجية لخصية المعز المعاملة بحامض
 ملغم بعد شھر من المعاملة وجود تغيرات مرضية ٧٥٠التنك 

كما في  Caseous necrosisنسجية تمثلت بوجود نخر تجبني 

فضال عن التفجي كما لوحظ تكاثر النسيج الليفي بين ) ١٢(الشكل 
النبيبات المنوية فضال عن ارتشاح أعداد من الخاليا االلتھابية 

اطع فقدان الخاليا المولدة وحيدة النواة كما أظھرت بعض المق
للنطف وخاليا سرتولي من النبيبات المنوية واحتقان لألوعية 
الدموية وتثخن في الغاللة البيضاء يصاحبھا ارتشاح أعداد كبيرة 

  .من الخاليا االلتھابية وحيدة النواة
  

  
  

وضح  يBurdizzo مخصي باستخدام خصية ماعز) ١٠(شكل رقم 
ضال عن  وي ف ب المن ي النبي ا ف ة وتجمعھ ارة المنوي توسف الظھ

  .X ٩٠.صبغة الھيماتوكسلين وااليوسين  )A(التنكس الخصوي 
  

  
  

يد ) ١١(شكل رقم  مقطع عرضي لخصية معز معامل بالتنك اس
ائين ٧٥٠ م والكاف شاء ٦٠٠ ملغ م الغ م يوضح تحط دي  ملغ القاع

) . B(واختفاء مكونات النبيب المنوي ) A(بيبات المنوية لبعض الن
  .X90. صبغة الھيماتوكسلين وايوسين 

  
  Tannic acid 500 mg)(المجموعة الخامسة 

أظھرت المقاطع النسجية لخصي المعز المعاملة بحامض 
 ملغم بعد شھر من المعاملة وجود تغيرات مرضية ٥٠٠التنك 

وعية الدموية الخصوية مع وجود نسجية تمثلت بوجود احتقان لأل
توسع في النبيبات المنوية فضال عن نخر جميع مكونات النبيب 

A  

A A  

B 

B 
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المنوي كما وأظھرت نبيبات منوية أخرى وجود تنكس في 
 )١٣الشكل (شديد  Vacuolationالظھارة المنوية فضال عن تفجي 

مع عدم انتظام النبيبات المنوية وفرط تنسج للخاليا الخاللية في 
  .المناطقبعض 
  

  
  

مقطع عرضي لخصية معز توضح النخر ) ١٢(شكل رقم 
) سھم(مع تليف النسيج الخاللي ) A(التجبني للنبيبات المنوية 

   .٩٠X. صبغة ھيماتوكسلين وايوسين 
  

  
  

مقطع عرضي لخصية معز معاملة بحامض ) ١٣(شكل رقم 
مع ) A( توسع النبيبات المنوية مع تنكسھا  ملغم توضح٥٠٠نك الت

صبغة ھيماتوكسلين وايوسين . )B(فرط تنسج الخاليا الخاللية 
.٣٧٠ X.   

  
  المناقشة

  
من اليوم األول بعد  أوضحت النتائج التي تم الحصول عليھا

وجود أية عالمات موضعية أو جھازية على  الحقن انه لم يالحظ
 والتي تم حقنھا بالماء المقطر في متن  السيطرةعةحيوانات مجمو

 وجماعته وكذلك Al-Obaddy( الخصية وھذا يتفق مع ما الحظه
Okwee-Acaiالثانيةمجموعةالامتازت نتائج ) 12،13(  وجماعته  

بزيادة تورم العضو مع بقاء عالمات عدم الراحة واأللم أثناء 
العصبية يتفق مع الجس والناتج من زيادة الضغط على النھايات 

في  )Kutzler & Anna,( )14 1996 (ان الباحثما أشار إليه
 يوم بعد ١٥وانعدام حركة الخصية داخل الصفن لمدة  ،الكالب

مع انعدام الرغبة  العملية الناتج عن تجمع السوائل بين األغشية
الجنسية أو محاولة القفز وتحدث عملية االخصاء في ھذه الطريقة 

 لألوعية الدموية وخاصة الشريان الخصوي بسبب حدوث سحق
ضمن الحبل ألنطفي مما يؤدي إلى قلة التجھيز الدموي للخصية 

إن حدوث حالة االنسالخ وسقوط  ).9(وضمور الخصيتين 
الخصيتين والذي حدث في احد حيوانات ھذه ألمجموعه يعزى 

سحق الشريان المغذي للصفن مما سبب في نخر الجلد  إلى
ويمكن تالفي حدوث ھذه الحالة بتجنب شمول . ننوسقوط الخصتي

الحاجز الوسطي للصفن كما أشار بعض الباحثين إلى حدوث مثل 
 ).8،9،15،16( ھذه المضاعفات

  
  )mg + Caffeine 600 mg Tannic acid 750( المجموعة الثالثة

أظھرت حيوانات ھذه المجموعة عالمات بعد الحقن مباشرة 
طجاع وعدم الرغبة في الحركة بعدم الراحة، االض تمثلت

وضرب األرض باألطراف الخلفية وأنين وإصدار أصوات تدل 
 Tannic ) والتي ترافقت مع حقن مادة)صراخ أحيانا(على األلم 

acid and Caffeine  ملغم على ٦٠٠ ملغم و ٧٥٠وبجرعة 
) 17( والبدراني حمد أان الباحثوھذا ما أشار إليه ٧٥٠ (التوالي

ھذه المواد الجراء االخصاء الكيميائي في الفصيلة عند استخدام 
 يعتمد فاعلية حامض التنيك على التفاعل مع البروتين الخيلية

في األنسجة الضامة تكون مركب غير ذائب مقاوم ، والجيالتين
 وقد يعود السبب أيضا إلى التأثير المقلص لحامض )18(جدا 

له بعملية معادلة التنيك إذ أن ھذا التأثير كان من الممكن تقلي
 ٧-٤,٥ لمحلول الحقن لدرجة حامضية )Buffaring(الحموضة 

اما الكافائين فيمتاز  ،)Fahim  )19 به الباحث أوصىوھذا ما 
بتأثيره المثبط لھرمون التيستوستيرون لذا يستخدم لعالج الصلع 

) Androgenic alopecia) 11 الناتج عن زيادة الھرمون الذكري
وقد يكون للكافائين مع حامض التنيك تأثير مضاعف بحيث يقوي 

) 17(  والبدرانياحمد الباحثان  وھذا ما أشار إليهاألخراحدھما 
عند استخدام ھذه المواد الجراء االخصاء الكيميائي في الفصيلة 

امض التنيك على التفاعل مع فاعلية حوالتورم يعود ل، الخيلية
في األنسجة تكون مركب غير ذائب مقاوم  البروتين والجيالتين

يعود التاثير لحامض التنيك وليس الكافائين إلحداث   وقد)18(جدا 
و حدوث تقرح في الصفن ألحد حيوانات ھذه  التلف في الخصية

المجموعة وقد يعود لتسرب المادة الكيميائية خارج متن الخصية 
 وقد )20 (ن النسيج الخصوي يكون تحت درجة من الضغطال

 الى حدوث فشل في )21( واخرون Fordyce الباحث أشار
من % ٢٥وحدوث تقرح في الصفن في % ١٨االخصاء بنسبة 

الخصاء % ٨٨الحاالت وذلك عند استخدام حامض اللبنيك 

A 

A 

B  

A
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إن حدوث الفشل في االخصاء في حيوان واحد من ، العجول
 وھذا مقارب لما توصل إليه الباحث% ٢٠ل نسبة المجموعة يمث

Fordyceويختلف مع ماتوصل إليه(21) ١٩٩٥ ، واخرون  
حيث اشار الباحثان   Al-Obaddy and Al-Badrany (12)الباحثان 

  .بعدم حدوث أي تقرح للصفن او فشل في االخصاء
البؤر النخربة  نتائج الفحص باألمواج فوق الصوتية لقد اكدت   

 ظھرت بلون فاتح في ذكور المعز المجاميع الثالثة والتي والتي
 ملغم ٦٠٠  والكافائين+ ملغم ٧٥٠ حقنت بحامض التنيك
 ٥٠٠ والمجموعة الخامسةملغم  ٧٥٠ والرابعة حامض التنيك

 ةكانت عالمات واضحة لحدوث النخر إذ أن حدوث الوذمملغم 
مكن مالحظته االلتھابية والتي تتكون أساسا من النضح االلتھابي ي

من خالل الفحص باألمواج فوق الصوتية والتي تعطي صورة 
 وقد أشار، )hypoechogenic appearance )22ضل خفيف 

الى امكانية تميز النخر عن ) 23( واخرون Al-Jabri الباحث
االدرة المائية من خالل انعدام وجود الحواجز في االخيرة في 

وھذا يتفق مع ما ، لرجالا دراسة عن تميز االصابات للخصية في
 عند استخدام كلوريد )(24 واخرون Canpolatالباحث   إليهلتوص

 الكالسيوم والكحول االثيلي إلحداث االخصاء في العجول وكذلك
 zinc gluconateعند استخدام  )25( واخرون Leonardoالباحث 

  .الحداث االخصاء الكيميائي في الدببة
ھرمون التيستو ستيرون أظھرت نتائج الفحص الھرموني ل

حدوث انخفاض يعقبه ارتفاع في مستوى الھرمون للحيوانات 
المعاملة بحامض التنيك خالل فتر التجربة وقد يعود السبب في 
ذلك إلى حدوث الزيادة نتيجة وقوع الخاليا المنتجة للھرمون 

)Lydig cell(  التي تقع تحت وطئهWork demand أي الطلب 
، نتاج االندروجين في الخاليا المتضررةالوظيفي التعويضي إل

ولم تظھر اختالف معنوي عن مستوى الھرمون قبل الحقن 
الربعة اسابيع بعد الحقن إن بقاء مستوى ھرمون التيستوستيرون 
مرتفع في حيوانات ھذه المجاميع رغم التحطم الواسع للنسيج 
ء الخصوي والتغيرات العيانية والنسجية قد يعود إلى بقاء أجزا

سليمة من النسيج الخصوي قادرة على إنتاج الھرمون وھذا ما 
عند استخدام االخصاء ) (7 واخرون Fahim  الباحثأشار إليه

الكيميائي في الكالب إال إن إيقاف إنتاج الحيامن ھو المھم 
للسيطرة على التكاثر في الكالب او قد تحتاج عملية االخصاء 

امل للنسيج الخصوي وھذا الكيميائي لفترة اطول لحدوث تحطم ك
عند استخدامه ) 21( واخرون Fordyceالباحث  ما أشار اليه

في حين إن نتائج الفحص  حامض اللبنيك الخصاء العجول
 احمد ماتوصل اليه الباحثان الباحثان الھرموني اختلف عن

عند استخدام حامض التنيك والكافائين الخصاء  )17( والبدراني
 إلى التغيرات الفسلجية والتشريحية بين وقد يعود السبب الحمير

الفصائل أو قد يعود السبب لعدم دقة طريقة القياس إذ إن العدة 
المستخدمة لقياس الھرمون ھي خاصة لقياس الھرمون في 

  .اإلنسان
تعتبر عملية الخصاء بغض النضر عن الطريقة التي تجرى 

ة والمؤذية  من العمليات المؤلم)جراحية، فيزيائية، كيميائية(بھا 

في ) (P<0.05للحيوان ومن خالل دراستنا وجدنا ارتفاعا معنويا 
) Burdizzo(مستوى الھابتوكلوبين لمجموعتي ألخصي بالسحق 

) Tannic acid 750 mg +Caffeine 600 mg(ومجموعة المزيج 
ولم يوجد ھنالك فرق معنوي بين المجموعتين بعد أسبوع من 

بير في مستوى الھابتوكلوبين ألخصي ويعكس ھذا االرتفاع الك
الناتج عن المادة الكيميائية أو السحق وقد ) stress(شدة الكرب 

يعود السبب الختيارنا لحيوانات بأعمار كبيرة نسبيا وفي العديد 
من الدراسات يتم قياس مستوى الكورتيزون لتقدير الكرب الناتج 

صاء  الخBurdizzo عند استخدامھا )21،26 (من عملية االخصاء
إلى ) Stafford and Mellor )27  اليه الباحثانالحمالن وقد أشار

 أيام بعد ٧لمدة أن االرتفاع في مستوى الكورتيزون يستمر 
ألخصي الجراحي للعجول فيحين إن االرتفاع في مستوى 

 يوما بعد االخصاء الكيميائي باستخدام ١٤الكورتيزون يستمر 
ذي قد يعود إلى استمرار حامض أللبنيك أي طول فترة الكرب وال

 Okwee-Acai  الباحث النخر والتفاعل االلتھابي وھذا ما أشار إليه
 .عند إجراء االخصاء الكيميائي لذكور الماعز (13) واخرون
إلى ارتفاع في مستوى ) 8( واخرون Tingالباحث وأشار 

الھابتوكلوبين بعد اليوم الثالث من عملية ألخصي بالسحق وھذا 
ا الحظناه في دراستنا إذ أن االرتفاع في مستوى يختلف عن م

وقد يعود  الھابتوكلوبين لوحظ بعد أسبوع من االخصاء بالسحق
،  عجول الفريزياناالخيرالسبب إلى اختالف األجناس إذ استخدم 

حين إن جميع المجاميع األخرى لم يختلف مستوى  في
لتاثير الھابتوكلوبين فيھا عن مجموعة السيطرة وھذا قد يعود ل

  . الموضعي لھذه المواد وعدم حدوث كرب جھازي
 بإزالة الخصية بعد إجراء الكي  االخصاءتمثلت طريقة

إذ أن ھذا ، الحراري بالجھاز الذي تم تصنيعه في فرع الجراحة
الجھاز اثبت كفاءة عالية في إيقاف النزف وقد تميزت ھذه 

ة المتكونة تيازات عديدة ومنھا صغر حجم نسيج الندبمالطريقة با
في كيس الصفن قد يعود لعدم استخدام الخيوط الجراحية والتي 
تعتبر كجسم غريب داخل النسيج أو قد يعود السبب الحتمال تلوث 

 لمكان ّ إنالمنطقة أثناء عقد الحبل ألنطفي في الطريقة السابقة
تم الحقن  إذ. الحقن أھمية كبيرة في تحديد التأثير للمادة المقلصة

ِ البربخ تجنب الحقن في رأسمن المھم . ِمنتصف الخصيةِّ خط في
  األوعية الدمويةداخلِ الحقن  إنإذ. األوعية الدموية َوتجنب 
ُ تشكل جلطةيؤدي إلى ّ ًمھم أيضا ال ومن. ُ  ِ في إن ال يكون الحقنُ
ُالحبيبي تتسبب بحدوث الورم َھذا ألن المادة المقلصة . ِذيل البربخ

ِفي الحيمن الناضج  ِ َ  Fahimالباحث  وھذا ما أشار إليه.بالكاملِ
 وجود لمجاميع االخصاء الكيميائيبينت خصى الماعز  .)19(

اللون القھوائي الداكن مائل لالسوداد  العديد من البؤر النخرية ذات
ان اختالف احجام البؤر النخرية قد يعود  موزعة في متن الخصية

التنيك واختراقه الى التوزيع اثناء الحقن اذ ان انتشار حامض 
 وتفاعل حامض التنيك مع البروتين )18(لالنسجة يكون ضعيفا 

يكون مركب معقد قد يكون السبب وراء حدوث ھذه البؤر النخرية 
اماالتصاق الغاللة الغمدية بجدار الصفن قد يكون نتيجة لتسرب 

) Fordyce )21 المادة الكيميائية خارج الخصية وھذا ما أشار اليه



  )٦٥-٥٥ (٢٠١٢، ٢، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٦٥ 
 

 اذ ان للمواد .ام حامض اللبنيك الخصاء العجولعند استخد
المقلصة تحفيز لحدوث التفاعل االلتھابي وتكون االرومات الليفية 

 اما .)Kenneth) 28 الباحث وھذا ما أشار اليهكنتيجة لاللتئام 
التغيرات النسجية المرافقة لحقن حامض التنيك والتي تمثلت 

منوية قد يكون ناتج عن بتحطم الغشاء القاعدي لبعض النبيبات ال
انسداد النبيبات المنوية مما يؤدي الى حدوث ضغط على تلك 

ومن التغيرات النسجية التنكس والنخر ، االغشية وبالتالي تحطمھا
والتكلس قد تكون ناتجة عن التفاعل االلتھابي اذ ان لحامض 

 PH وكذلك االس الھايدروجيني Astringentالتنيك تاثير مقلص 
حدوث استجابة التھابية مما ينتج عنھا تحرير تحفز على 

 Lysosomalاالنزيمات الاليسوسومات واالنزيمات الذاتية 
&autolytic enzymes  الكفيلة في احداث التغيرات المذكورة انفا

كما ان ظھور التلليف واالرتشاح الشديد للخاليا االلتھابية مؤشر 
نتائج تشير الى على االستجابة لحدوث االلتئام فضال عن ان ال

استجابة الجھاز المناعي وذلك لتحطم حاجز خاليا سرتولي مما 
  .29)(يسبب العقم 

نستنتج من ھذه الدراسة إمكانية استخدام الطريقة الكيميائية 
 ٧٥٠لالخصاء في ذكور الماعز وذلك باستخدام حامض التنيك 

 . ملغم مع توقع حدوث نسبة فشل٥٠٠ملغم او
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