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 Rossثري الاستئصال اجلرايح للغدة الزمكية عند معرين خمتلفني عىل بعض الصفات الفس يولوجية لطيور دجاج اللحم سالةل أ  ت

 
 *،1 سامل محمد خماطره رشفاد

 ، ليبيافرع القبة ،جامعة معر اخملتار ،ال داب والعلوم لكيةقسم عمل احليوان،  1

 العريب امللخص

س يولوجية لطيور دجاج اللحم، وقد عىل بعض الصفات الف يوم  28 و عند معر ،يوم14 لغدة الزمكية عند معراجريت هذه ادلراسة ملعرفة تأ ثري الاستئصال اجلرايح ل

ىلالطيور عشوائيا  قسمتيوم واحد، عند معر  Rossطائر من طيور اللحم سالةل  270جريت التجربة عىل عدد أ    1Tاملعامةل ال وىل ، طائر للك معامةل 90معامالت  3 ا 

استئصال الغدة  3Tيوم، املعامةل الثالثة 14استئصال الغدة الزمكية جراحيا عند معر  2Tبدون استئصال للغدة الزمكية، املعامةل الثانية تركت )الس يطرة أ و التحمك( املقارنة 

طائر للك معامةل ل جراء اختبارات صفات ادلم وبعض الاختبارات  12يوم( مت حسب عينات من ادلم لعدد  42اسابيع ) 6يوم، وعند معر 28الزمكية جراحيا عند معر

H ,WBCs ومل تظهر فروقا معنوية يف ، H/L ,V%PC ,Hb ,RBCsيف  )0.05P(زايدة معنوية  3Tحيث اظهرت النتاجئ للمعامةل )السريم( الكميوحيوية ملصل ادلم 

- H%, L/L%زايدة معنوية %، كام اظهرت النتاجئ (P0.05)  و انزميات الكبد  ،محض البوليك والكوليسرتول اللكييف مس توى هرمون الكورتيكوس تريون واجللوكوز و

TAS وTAL0.05( ، كام اظهرت النتاجئ اخنفاضا معنوايP(  يف مس توى الربوتني اللكي واخنفاضا غري معنوي يف نشاط انزميALP )1 مقارنة مبعامةل املقارنة )الكنرتولT ،

، 1Tمقارنة مبعامةل املقارنة H/L ratio ,H% ,H ,L% ,L ,WBCs ,PCV% ,Hb ,RBCsيف  )0.05P( فقد اظهرت عدم وجود فروق معنوية 2Tأ ما نتاجئ املعامةل 

يف مس توى الربوتني اللكي  (P0.05) معنوية ة، ولكهنا اظهرت زايدون الكورتيكوس تريون وجلوكوز ادلميف مس توى هرم (P0.05)ي فروق معنوية أ  ومل تظهر النتاجئ 

 .ALTو ASTالكبد  ، و اخنفاضا غري معنوي يف انزمياتمحض البوليك والكوليسرتول اللكي يف مس توى (P0.05)، كام اظهرت اخنفاض معنواي ALPوزايدة فعالية انزمي 

الربوتني مما قد يساعد عىل زايدة  ختليقعىل زايدة معدل الايض و  من صفات ادلم وساعد يوم قد حسن 14نس تنتج من هذه التجربة أ ن استئصال الغدة الزمكية عند معر 

 .يوم 28معدل المنو عىل عكس نتاجئ معلية الاستئصال عند معر 

 .;Uropygial gland; Preen gland; Oil glandالغدة الزمكية  :الاسرتشاديةاللكامت 

 
 املقدمة

يج ــــ ة من نس ــــيف كتل Uropygial glandالزمكية  دةــالغد ـــتوج

أ و خلفيا ملنبت ريش اذليل أ و ظهراي  دة منبت اذليلـــعند قاعدهين 

بعض ن اكن ور وا  ــالطيطائفة نواع عىل جدل أ غلب أ  ة لذليل ــل الرافعــللعض

ار ـــونقام ـــنواع امحلأ   وبعضام ــالنعطائر مثل  هاودـــور يفتقر لوجــالطي

 ;Jarvis and Holt,1996)الطيور الربيةأ نواع ض ــوبعوالببغاء ب ـــاخلش

Andreas et al., 2002; Brett et al., 2003). 

ل هنا تقع عند منبت اذليل  Uropygial gland تسمى ابلغدة الزمكية

 ;Andreas et al., 2002)الرافعة ملؤخرة العجزوفوق العضالت 

Wexo, 1996) ، ابلغدة الهنداميةتسمى و Preen gland  نظرا

أ يضا تسمى كام ، وتصفيف ريشهفرازاهتا لغرض هندمة الطائر ل   لس تخدام

 ,.Andreas et al)نتيجة ل فرازاهتا الزيتية  Oil gland ابلغدة الزيتية
2002; Salibian and Montalti 2009). 

ل فراز الغدة الزمكية دور يف حامية الريش ضد املاء ومن املعروف أ ن 

ومع ذكل فا ن الوظيفة ادلقيقة لزيت الغدة الزمكية وهندمته ومنع تقصفه 

ولقيام الطائر  ،(Sweeney et al.,2004)لزال مثارا  للجدل بني الباحثني 

فقرات  نا  ذلكل فللوصول للغدة الزمكية بعملية الهندمة فا نه يس تخدم منقاره 

دارة رأ سه بصورة اكمةل للخلف ل جل القيام بعملية  همتكيفة لمتكن رقبته من ا 

 .(Brush, 1993) الهندمة

يكون كبري نسبيا  فقدب نوع الطائر ـحس الغدة الزمكية مـخيتلف جح

غر جحام يف الطيور ـــــكام يف طيور البجع يف حني تكون أ صاملائية يف الطيور 

 اك حدى العالمات التصنيفية تخدمتـ اس ادلجاج ذلكل طائر كاملائية غري 

ميا ـ الغدة الزمكية للطيور موس اير وقد تتغ ،(2006b،)املهداوي وأ خرون

، وكذكل تبعا  (Soini, et al., 2007)ائيةـم ونوع الافرازات الكميييف احلج

 .(Sandilands, et al., 2004a, 2004b)ونوع الغذاء لعمر الطائر 

ىل ا ماكنية معاجلة ادلجاج العقمي يف القطعان 2001شار انيج )أ   ( ا 

زاةل  زاةل الغدة الزمكية وا  التجارية ابس تخدام الطريقة العراقية اليت تعمتد عىل ا 

هذه حيث أ دى تنفيذ  الرأ س،مع يك منطقة الريش الطويل ملنطقة اذليل 

ىل تغري يف شلك وقياسات اجلسم لدلجاج املعامل اذلي  اكن عقامي الطريقة ا 

 البيض.نتاج مث حتول ل  

ىل تغري جوهري يف معظم الصفات  كام أ دى تنفيذ الطريقة العراقية ا 

( و)انيج 2003ال نتاجية والفسلجية لفروج اللحم )الراوي وأ خرون 

  .(2003واخرون 

جراء هذه الطريقة أ دى   ىل زايدة  كام أ ن ا  املناعية ضد  الاس تجابةا 

وأ ن  (،2005 محى النيواكسل واجلامبورو يف فروج اللحم )احلياين،أ مراض 

النتاجئ اليت تتعلق ابل داء الانتايج لفروج اللحم سالةل فاوبرو مت أ فضل 

يوم  21-14 عند معرالزمكية لقيام ابستئصال الغدة ا احلصول علهيا عند

 (.2006b وأ خرون،)املهداوي 

اىل أ ن معلية  (2006a)أ شار املهداوي وأ خرون ويف دراسة أ خرى 

 احلراري ملنطقهتا أ فضل من معلية اليكالاستئصال الاكمل للغدة الزمكية مع 

زاةل احللمة الزمكية.  ا 

( أ ن الاستئصال اللكي للغدة الزمكية ذلكور 2014) أ وحض املعاضيدي

جيايب أ فضل من الاستئصال اجلزيئ لهذه الغدة  طائر السامن اكن هل تأ ثري ا 

الميىن )حيث أ دى ذكل لرتفاع معنوي يف الوزن النس يب للخصيتني 



مس توى هرمون التيس تريون يف مصل دم مالحظة ارتفاع مع  (واليرسى

 احلي.زايدة معنوية يف وزن اجلسم ذكل ا ىل  ذكور طائر السامن كام أ دى

 العريب يف القطر ادلواجنيف جمال عمل ونظرا لقةل ادلراسات العلمية 

 ر الفس يولوجية والانتاجية ل زالهتاوال اثاللييب عىل أ مهية هذه الغدة 

زاةل أ و  هاواستئصال  فقد رأ ينا ا جراء هذه ادلراسة ملعرفة تأ ثري ا جراء معلية ا 

بعض الصفات عىل  خمتلفني نعند معريجراحيا  استئصال الغدة الزمكية 

 .Rossسالةل  دجاج اللحمالفس يولوجية لطيور 

 املواد وطرق العمل

جراء  مبنطقة املرج )ليبيا( (هليةدواجن خاصة )أ  مزرعة ة يف ــهذه ادلراس مت ا 

ىل م 2015/ 3/ 2من اترخي اعتبارا   (اسابيع 6يوما ) 42مترت ملدة ـــ واس  ا 

 م.2015 / 4 / 12اترخي 

من طيور دجاج  غري جمنسطائر  270 عدد يف هذه ادلراسة س تخدمأ  

املعامةل ، معامالت 3عىل  واحد، وزعتبعمر يوم من نوع روس اللحم 

تركت الطيور بدون  حيث( / الس يطرة التحمك) املقارنةمعامةل  1Tوىل ال  

زاةل للغدة الزمكية زاةل الغدة الز  مت 2Tاملعامةل الثانية  ،ا  جراحيا  عند كية م ا 

معر كية جراحيا  عند م زاةل الغدة الز ا  مت 3Tالثالثة واملعامةل  يوم، 14معر 

 .املوضعي ملنطقة اذليل التخديروابس تخدام  يوم، 28

مت تربية الطيور وفق نظام الرتبية ال رضية حيث قسمت احلظرية 

طائر للك معامةل  90معامالت بواقع  3حبواجز كرتونية وخشبية اىل 

 .ةطائر للك مكرر 30مكررات بواقع  3لك معامةل عىل  سمتق  و 

متت مراعاة املســاحة الاكفية للك طائر مع مراعاة التوسـعة مع مراحل المنو 

لتكون  ،2مطيور/ 6م الطيور لتصل الكثافة يف هناية الفرتة وازدايد جح

واس تخدمت  ،2م 5م = .252×م .252 يف هناية ادلراسةة مساحة املكرر

 الارضية.نشارة اخلشب لفرش 

عتبارا  العلـف البادئ للطيور بصورة حرة  غ ذيت الطيور عىل يوم ال من ا 

العلف  عىل غ ذيتمث  ال وىل(،أ سابيع ثالثة ال مدة ) 21اىل اليوم  -ال ول 

الاس بوع الرابع اىل هناية الاس بوع  )بداية 42ىل اليوم ا  22الهنايئ من اليوم 

وقد مت توفري  البالستيكية، السقاايت، وابس تخدام املعالف و السادس(

غازية لتوفري درجة  بدفايةاحلظرية جمهزة اكنت الظروف املالمئة للرتبية حيث 

بني أ ثناء فرتة التجربة أ و ادلراسة وتراوحت نس بة الرطوبة  املطلوبة،احلرارة 

 (.1كام يتضح يف اجلدول ) %. 66 – 45

طيور  4( بواقع 42مت مجع عينات ادلم يف هناية فرتة ادلراسة )اليوم 

من لك معامةل فبلغ العدد  طائر12بصورة عشوائية أ ي  ةمن لك مكرر

الوريد اجلنايح يف ق يعينة حيث حسبت العينات عن طر  36الاجاميل

عىل مادة مانعة  احتوتمن ال انبيب  النوع ال ول --نوعني من ال انبيب:

يف أ ةل ادلم مجع مت وضع هذه ال انبيب بعد ،  EDTA–Potassiumللتخرث

تقليب دوارة كهرابئية بطيئة الرسعة للمساعدة عىل خلط ادلم ابملادة املانعة 

 لعدد اللكي خلالاي ادلم امحلراءتقدير اوهذه العينات اس تخدمت ل ، للتخرث

Red Blood Cells (RBCs) ، والعدد اللكي خلالاي ادلم البيضاء

WBCs ، فاوية ميوعدد اخلالاي اللLymphocytes (L) والنسـبة املئوية ،

 ةاخلالاي اخملتلط، وعدد Lymphocyte% (L%)فـاوية ميللخاليــا الل 

(H) والنسـبة املئوية للخاليـــا اخملتلطة ،(H )% تبعا لطريقةNatt 

وفق مليلرت 100جرام/ Hbهميوجلوبني ادلم تركي و  ،Herrick (1952)و

ا ىل اخلالاي اخملتلطة ونسـبة اخلالاي  ،(1980وأ خرون ) Varleyما ذكره 

النس بة ، و Guion (1968)و  Burtonحسب ما ذكره H/Lفاوية ميالل 

حسب طريقة   (%Packed Cells Volume PCV)املئوية خلالاي ادلم

Archer (1965).  اء أ انبيب مفرغة من الهو  اكنتمن ال انبيب النوع الثاين

ومت مجع ادلم  ،حتتوي عىل أ ي مادة مانعة للتخرث ، ومللتسهيل حسب ادلم

يف هجاز وضعت هذه ال انبيب حىت متام التخرث مث هذه ال انبيب وتركت  يف

مت دقيقة مث  15دقيقة وملدة دورة/ 3000رد املركزي عىل ســرعة الط

ليوضع السـريم يف أ انبيب حب الســريم ابس تخدام ماصة ابسـتري ــس

ابس تخدام  جراء التحاليل الكميوحيويةل   اس تخدمت، وهذه العينات خاصـــة

 Bio Lab Reagentsخاصة مصنعة من قبل رشكة  Kitsتحليل عدد لل 

الفرنس ية حسب التعلاميت املرفقة معها ومتت قراءة الكثافة الضوئية 

موجية وعىل أ طوال  Spectrophotometerابس تخدام املطياف الضويئ 

 تركي ،ن الكورتيكوس تريونومس توايت هرم للكشف عنخمتلفة وذكل 

مس توى  ،اليوريكمحض  ،مس توى الربوتني اللكي ابدلم ،جلوكوز ادلم

 .(AST, ALT, ALP)انزميات الكبد  ،اللكي ابدلم الكوليسرتول

 One-way analysis of varianceمت اس تخدام : التصممي ال حصــــايئ

with replicatesا لتحليل بياانت التجربة فلقد مت لتصممي التجربة ، أ م 

، واختبار الفروق (SAS,2004)اس تخدام الربانمج الاحصايئ اجلاهز 

وحتت مس توى  )0.05LSD(املعنوية بني املتوسطات ابس تخدام اختبار 

 .(P0.05) معنوية

 النتاجئ واملناقشة 

 ادلمتأ ثري الاستئصال اجلرايح للغدة الزمكية عند معرين خمتلفني عىل صفات 

ميوجلوبني ادل RBCs )خالاي ادلم امحلراء النس بة املئوية خلالاي  /Hb م/ ه

  (%PCV ادلم

بني  P  0.05( وجود فروق معنوية عند مس توى2يوحض اجلدول رمق )

يف لك  1Tيوم ومعامةل املقارنة  28املزاةل الغدة الزمكية بعمر  3Tاملعامةل 

، وهميوجلوبني (3)مليون/ممل sRBCالعدد اللكي خلالاي ادلم امحلراء من 

، كام %PCV ادلمالنس بة املئوية خلالاي  ،(مليلرت 100 /)جرام Hbادلم 

نه ل توجد فروق معنوية بني لك من أ  ( 2تبني من اجلدول رمق )  2Tيضا ا 

 RBCsيف لك من  T1يوم ومعامةل املقارنة  14املزاةل الغدة الزمكية بعمر 

 .%PCVو Hbو

قد يعود السبب يف ارتفاع وزايدة العدد اللكي لكرايت ادلم امحلراء 

الاستئصال اجلرايح للغدة الزمكية من  نتيجة ملا حتدثه معلية 3Tمعنواي يف 

هجاد جلسم الطائر)حاةل الكرب( حيث أ ن حاةل الكرب عادة ما تصاحب  ا 

-Hypothalamic-Pituitaryأ ي معلية جراحية وهذا ما أ دى ا ىل تنبيه 

Adrenal axis (HPA) وبذكل مت  الكظرية-النخامية-حمور الهيبوتالمس

فراز هرمون الكوريتكوس تريون من قرشة الغدة الكظرية كام سيتضح لحقا  ا 

اذلي معل عىل تنش يط الهرمون احملفز لتكوين خالاي ادلم امحلراء 

Erythropoietin  نتاج من اللكية واذلي بدورة حفز خناع العظم عىل ا 

تأ ثريات عىل مكوانت ادلم ال خرى،  خالاي ادلم امحلراء ال مر اذلي ترتب عنه

جاءت كنتيجة طبيعية  Hbيف هميوجلوبني ادلم  P0.05 فالزايدة املعنوية

املنتجة واملتكونة يف  (Sturkie, 1986)لزايدة عدد خالاي ادلم امحلراء 

 14من العمر وبعد مرور 28املس تأ صةل الغدة الزمكية عند اليوم  3Tاملعامةل 

يوم من الاستئصال ل هنا حديثة العهد بعملية الاستئصال ومل يعد جسم 

ىل حا لته الطبيعية بعد ولزال يقع حتت تأ ثري حاةل الكرب ويه الطائر ا 
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حدى التأ ث زاةل الغدة الزمكيةا  ، وتبع ذكل زايدة يف النس بة ريات لعملية ا 

وذكل ما يتفق مع ما س بق وأ كده  ،%PCV املئوية خلالاي ادلم

(Sturkie,1986)  من أ ن العوامل اليت تؤثر يف عدد خالاي ادلم امحلراء

ع ما توصل هل كام اتفقت هذه النتاجئ   أ يضا م .لهميوجلوبنيتؤثر يف تركي ا

 .(2002انيج وأ خرون )

م يوم فقد أ ظهرت عد 14املزاةل الغدة الزمكية بعمر  2Tأ ما املعامةل 

 Hbو sRBCيف لك من  1T وجود فروق معنوية مقارنة مبعامةل املقارنة

ختلصت من حاةل ال هجاد  2Tويرجع ذكل ل ن الطيور يف املعامةل  PCV%و

ن اكن هناك ميل للزايأ  )حاةل الكرب( وبد دة ت تعود ا ىل وضعها الطبيعي وا 

 .1T مقارنة مبجموعة املقارنة 2Tغري املعنوية يف املعامةل 

ىل وضعها الطبيعي يف 2اجلدول رمق ) ( وحض عودة املؤرشات ادلموية ا 

يوم، أ ما  14املس تأ صةل الغدة الزمكية عند معر  2Tيف املعامةل  42اليوم 

يوم فالزالت حتت تأ ثري  28املس تأ صةل الغدة الزمكية عند معر  3Tاملعامةل 

، كام وحض هذا اجلدول أ يضا وجود هجاد )حاةل الكرب( عىل ما يبدوالا

، وكـل RBCs العـدد اللكي خلـالاي ادلم امحلـراء عالقة طردية بني لك من

، وهذا %PCV والنس بة املئوية خلالاي ادلم Hb هميوجــلوبني ادلممن 

اذلي أ كد أ ن العوامل اليت تؤثر يف عدد خالاي  (Sturkie,1986)يتفق مع 

كام اتفقت هذه النتاجئ مع ما توصل  .ادلم امحلراء تؤثر يف تركي الهميوجلوبني

 (.2002هل انيج وأ خرون )

 

 

 .مواد العلفية ادلاخةل يف تكوين عالئق التجربة، مع الرتكيب الكمييايئ احملسوب لهذه العالئقلل املئوية نسبال  .1جدول 

 عليقة المنو % عليقة البادئ % املواد ادلاخةل يف تركيب العليقة

 % 66.2 % 61.8 ذرة صفراء
 % 20.5 % 26 كسب فول الصواي

 % 10 % 10 مركز بروتيين
 % 2 % 1 )زيت الطعام( اذلرةزيت 

 % 0.3 % 0.2 برميكس
 % 0.7 % 0.7 جحر اللكس
 % 0.3 % 0.3 ملح الطعام

 التحليل الكمييايئ احملسوب

 19.3 22.2 بروتني خام
 3133 3008 طاقة ممثةل )كيلو سعرة/ كغم علف(

ىل الربوتني  153 134 نس بة الطاقة ا 
 1.08 1.25 اكلس يوم %

 0.42 0.42 فوسفور متاح %
 1.25 1.16 ليسني %

 0.40 0.45 ميثايونني %
 . (NRC,1994)الرتكيب الكمييايئ للعالئق تبعا للتحليل الكمييايئ احملسوب للمواد العلفية واذلي ورد يف 

 

 .صفات ادلمبعض عىل عند معرين خمتلفني تأ ثري الاستئصال اجلرايح للغدة الزمكية  .2جدول 

 T1 T2 T3 التاملعامـــ
 املتوسط 

 العام

 2.09b (3)مليون/ممل RBCs العدد اللكي خلالاي ادلم امحلراء

± 0.15 

2.22ab 

±0.04 

2.38a 

±0.23 

2.23 

±0.20 

 6.72b مليلرت ( 100)جرام /  Hbهميوجلوبني ادلم 

±0.21 

6.80b 

±0.43 

7.04a 

±0.29 

6.85 

±0.31 

 PCV % 26.87bالنس بة املئوية خلالاي ادلم 

±0.21 

27.48ab 

±1.16 

28.90a 

±1.08 

27.75 

±1.19 

 1T=   2الزمكية، بدون استئصال للغدة  املقارنةمجموعةT 3يوم،  14معر جراحيا عند لغدة الزمكية استئصال اT يوم. 82معر  جراحيا عندلغدة الزمكية استئصال ا 

 .P0.05 عند مس توىمتوسطات املعامالت اليت حتمل حروف خمتلفة مضن الصف الواحد ختتلف معنواي 

 

  



 (3ممل/أ لف) WBCsخالاي ادلم البيضاء 

زاةل الغدة الزمكية  14( أ نه وبعد مرور 3يوحض اجلدول رمق ) يوم من ا 

يف  1T املقارنةأ نه قد حدثت زايدة غري معنوية مقارنة مبعامةل  3Tللمعامةل 

، وعدد (3لف/مملأ  ) sWBCلك من العدد اللكي خلالاي ادلم البيضاء 

، كام بني H %اخملتلطة الاي اخل، ونس بة (3لف/مملأ  ) H اخملتلطةالاي اخل

 فاويةمياجلدول كذكل حدوث اخنفاض غري معنوي يف لك من عدد اخلالاي الل 

)L( (  3لف/مملأ) فاويةمي، والنس بة املئوية للخالاي الل %)L( كام بني اجلدول ،

 اخملتلطةيف نس بة اخلالاي  P0.05 يضا حدوث زايدة معنوية عند مس توىأ  

ىل اخلالاي الل   .H/Lفاوية ميا 

 .(SWBCالعدد اللكي خلالاي ادلم البيضاء ) تأ ثري الاستئصال اجلرايح للغدة الزمكية عند معرين خمتلفني عىل صفات ادلم .3جدول  

 املتوسط العام T1 T2 T3 املعامـــالت

 23.90n.s±1.02 23.97n.s±0.37 23.98n.s±0.53 23.95±0.84 (3)الف/مملsWBC عدد خالاي ادلم البيضاء

 15.56n.s±0.27 15.54n.s±0.24 15.30n.s±0.26 15.47 ±0.72 (3ممل)الف/ )L( عدد اخلالاي اللميفاوية

 65.11n.s±1.33 64.83n.s±0.64 63.80n.s±1.32 64.58±0.91 (%L) اللميفاويةالنس بة املئوية للخالاي 

 4.93n.s±0.28 4.96n.s±0.35 4.96n.s±0.47 4.95±0.33 (3)الف/ممل (Hعدد اخلالاي اخملتلطة )

 20.63n.s±1.01 20.69n.s±0.92 20.68n.s±0.65 20.67±0.80 (%H) النس بة املئوية للخالاي اخملتلطة

 H/L 0.317b±0.006 0.319ab±0.004 0.324a±0.004 0.320±0.008نس بة اخلالاي اخملتلطة ا ىل اخلالاي اللميفاوية 

- 1T=   2الزمكية، مجموعة املقارنة بدون استئصال للغدةT  3يوم،  14استئصال الغدة الزمكية جراحيا عند معرT  يوم. 28استئصال الغدة الزمكية جراحيا عند معر 

 .P0.05= عدم وجود فروق معنوية عند مس توى P0.05. n.sمتوسطات املعامالت اليت حتمل حروف خمتلفة مضن الصف الواحد ختتلف معنواي عند مس توى -

 

ن ارتفاع نس بة اخلالاي  ىل اخلالاي الل  اخملتلطةا   3Tللمعامةل  H/Lفاوية ميا 

يؤرش للحاةل الصحية الغري جيدة للطيور والتثبيط احلادث جلهاز املناعة 

( وارتفاع مس توى الطيور حتت حاةل الاهجاد )الكرب نتيجة اس مترار وقوع

يوم عىل معلية استئصال الغدة  14 هرمون الكورتيكوس تريون بعد مرور

ويه رب واليت تعترب فرتة غري اكفية للتعايف من حاةل الكجراحيا الزمكية 

حدى التأ ثريات السلبية الناش ئة عن   .الزمكية الاستئصال اجلرايح للغدةا 

زاةل الغدة الزمكية  28كام يوحض اجلدول ذاته أ نه وبعد مرور  يوم من ا 

 1T املقارنةعدم وجود فروق معنوية عند املقارنة مبعامةل  2Tللمعامةل جراحيا 

 لك من العدد اللكي وعودة املؤرشات ادلموية ا ىل مس تواها الطبيعي يف

 Hاخملتلطةالاي اخل، وعدد (3)الف/ممل sWBCخلالاي ادلم البيضاء 

، كام تبني أ يضا رجوع H% اخملتلطةخالاي لملئوية لانس بة ال ، و (3)الف/ممل

والنس بة املئوية للخالاي  ،(3)الف/ممل )L( فاويةميمؤرشات عدد اخلالاي الل 

، كام T1املقارنةاىل وضعها الطبيعي السابق مقارنة مبعامةل  (%L)فاويةميالل 

ىل اخلالاي الل  اخملتلطةتبني كذكل رجوع نس بة اخلالاي  ا ىل  H/L فاوية ميا 

 .3Tالوضع الطبيعي أ قل من 

ن اخنفاض نس بة اخلالاي  ىل اخلالاي الل  اخملتلطةا  للمعامةل  H/Lفاوية ميا 

2T  يعطي مؤرش جيد حلاةل الطيور الصحية وزوال تأ ثري الاهجاد الواقع عىل

يوم بعد مرور  14عند معر جراحيا لها املزاةل الغدة الزمكية  2Tاملعامةل 

ىل أ هنا فرتة اكفية للتعايف وابلتايل زوال  28 زالهتــا مما يؤرش ا  يوم من معلية ا 

وتتفق ،  هجــاز املنــاعةتأ ثري هرمون الاهجاد الكورتيكوس تريون وحتسن حاةل

عن وجــود عالقة  (Trout, et al.,1988)هذه النتاجئ مع ما أ شـــار اليه 

ومســتوى هرمون ا ىل اخلالاي اللميفاوية  اخلالاي اخملتلطةطردية بني نس بة 

ية الناجضة او الكورتيكوس تريون اذلي يعمل عىل حتطمي اخلالاي اللميف

ىل اخلالاي اللميفاوية نس بة اخلالاي اخملتلطةوابلنتيجة يؤدي ذكل لرتفاع    .ا 

 

 

أ ثري الاستئصال اجلرايح للغدة الزمكية عند معرين خمتلفني عىل بعض ت

 اللحمالصفات الكميوحيوية يف مصل )سريم( دم طيور دجاج 

  Corticosterone (ng/mL) هرمون الكورتيكوس تريون
املس تأ صةل الغدة الزمكية عند اليوم  3T( أ ن املعامةل 4يوحض اجلدول رمق )

 ةاملقارنمقارنة مبعامةل  0.05P من العمر قد أ ظهرت زايدة معنوية 28

1T يف مس توى هرمون الكورتيكوس تريون )هرمون الاهجاد( يف حني مل

من العمر أ ية  14املس تأ صةل الغدة الزمكية عند اليوم  2Tتظهر املعامةل 

 .1Tة قارنفروق معنوية مقارنة مبعامةل امل
  Glucose (mg/100mL) جلوكوز ادلم

 3T( أ ن زايدة مس توى هرمون الاهجاد يف املعامةل 4يوحض اجلدول رمق )

يف مس توى جلوكوز ادلم مقارنة P0.05قد صاحبه أ يضا زايدة معنوية

أ ية فروق معنوية يف مس توى  2T ، يف حني مل تظهر املعامةل1Tة قارنمبعامةل امل

 .1Tة قارنجلوكوز ادلم مقارنة مبعامةل امل

يالربوتني   and البوليكومحض  Total protein (g/100mL) اللك  

Uric acid (mg/100mL)  

يف مس توى P0.05 حدوث اخنفاض معنوي (4يوحض اجلدول رمق )

وصاحب ذكل زايدة  1Tاملقارنةمقارنة مبعامةل  3Tالربوتني اللكي ابملعامةل 

ل  أ ن املعامةل يف مصل ادلم البوليكيف مس توى محض  P0.05 معنوية ، ا 

T2 عكس ذكل متاما حيث أ ظهرت زايدة معنوية أ ظهرتP 0.05  يف

مس توى الربوتني اللكي يف مصل ادلم وصاحب ذكل اخنفاض 

 .البوليك يف مس توى محض  P0.05معنوي

ي كوليسرتول ادلم   Total cholesterol (mg/100mL)اللك  
ي ( أ ن مس توى كوليسرتول ادلم 4أ ظهرت النتاجئ يف اجلدول رمق ) يف اللك  

، 1T املقارنةمقارنة مع معامةل  0.05P أ ظهر زايدة معنوية  3Tاملعامةل
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يف مس توى  0.05P حدث اخنفاضا معنواي 2Tولكن يف املعامةل 

 .1Tاملقارنةالكوليسرتول اللكي عند املقارنة مع معامةل 

نزميات الكبد     Liver enzymes (IU/L)ا 

نزميات الكبد 4بينت النتاجئ يف اجلدول رمق )  AST, ALT( أ ن مس توى ا 

، 1T املقارنةمقارنة مبعامةل  3Tيف املعامةل  0.05P معنويةأ ظهرت زايدة 

نشاط اخنفاض غري معنوي مبس توى  2Tيف حني أ ظهرت املعامةل 

 ALPأ ما ما خيص الانزمي ، T1املقارنةمقارنة مبعامةل  AST, ALTانزميي

 اخنفاضا غري معنوي يف مس توى الانزمي مقارنة مع3Tفقد أ ظهرت املعامةل 

 يف 0.05Pمعنوية زايدة  2T، يف حني أ ظهرت املعامةل 1T املقارنةمعامةل 

 .1Tاملقارنةمقارنة مع معامةل  ALPمس توى الانزمي 

استئصال  ( يتضح أ ن4)اجلدول رمقاملوجودة يف من خالل النتاجئ 

 يوم 14وبعد مرور3Tمن العمر يف املعامةل  28الغدة الزمكية عند اليوم 

ىل زايدة معنوية 14= 28ـ  42من الاستئصال )  P0.05( قد أ دى ا 

ومن  ،1Tاملقارنةيف مس توى هرمون الكورتيكوس تريون مقارنة مبعامةل 

ة املعروف أ ن هذا الهرمون يفرز من قرشة الغدة الكظرية اكس تجابة ملواهج

 3Tوارتفاع مس توى هذا الهرمون عند الطيور يف املعامةل  ،حالت الاهجاد

يعين وقوع الطيور حتت حاةل الاهجاد )الكرب( ولعل  السبب يف ذكل هو 

ع وفرتة مج عمر(من ال28قرص الفرتة الزمنية بني معلية الاستئصال )اليوم 

 يوما فقط وىه 14من العمر( واليت تقدر حبوايل  42عينات ادلم )اليوم 

ل فرتة غري اكفية للتعايف من أ اثر الاهجاد النامجة عن معلية الاستئصا

 .اجلرايح

ن ارتفاع مس توى هرمون  ىل تغريات الكورتيكوس تريون ا  س يؤدي ا 

جوهرية يف مس توايت معليات الايض داخل جسم الطيور وتغريات 

 حيث يالحظ الارتفاع املعنوي (Freeman,1988)كميوحيوية يف ادلم 

P0.05  يف مس توى جلوكوز ادلم واخنفاض معنويP0.05  يف

يف مس توى P0.05 مس توى الربوتني اللكي ابدلم مصحواب بزايدة معنوية 

ولعل  هذه التغريات انجتة عن ارتفاع مس توى هرمون  ليكالبو محض 

ختليق اجللوكوز من  الكورتيكوس تريون اذلي حيث عىل حدوث معلية

وابلتايل هدم الربوتني  Gluconeogenesis مصادر غري كربوهيدراتية

 ابجلسم لغرض تكوين اجللوكوز ال مر اذلي أ دى لرفع مس توى جلوكوز ادلم

واخنفاض مس توى الربوتني اللكي مصحواب بزايدة يف مس توى محض 

ذا ما وه، مبصل ادلم 3Tالناجت من نفس العملية الهدمية يف املعامةل  البوليك

لقول أ ن التغري يف ( اب2000) ( واحلس ين1998ادلرايج) هس بق وأ كد

مس توى الربوتني اللكي يف مصل ادلم يرتبط بصورة مبارشة مع التغريات 

 ولعل الارتفاع املعنوي يف مس توى هرمون الكورتيكوس تريون.

(0.05P )3كوليسرتول ادلم يف املعامةل  ملس توىT ىل اخنفاض يف  يؤرش ا 

ر اذلي قد يؤث نشاط الغدة ادلرقية نتيجة ل فراز هرمون الكورتيكوس تريون

وهام  سلبا عىل مس توى نشاط الغدة ادلرقية و مس توى هرمون المنو

 ,.Yong,1968; Kuhn, et al)املس ئولن عن ايض الكولسرتول 
1993; May,1989 .) 

ن الزايدة املعنوية يف مس توايت انزميات الكبد  يف  AST, ALTا 

وهام الانزميان املس ئولن عن نقل  1T املقارنةمقارنة مبعامةل  3Tاملعامةل 

 Gluconeogenesisمجموعة الامني من الاحامض الامينية خالل معلية 

احلادثة نتيجـــة ازدايد مســـتوى هرمون الكورتيكوس تريون بســبب معلية 

للغدة  الناش ئة عن معلية الاستئصال اجلرايح (Siegle, 1980)الاهجاد 

صاحبه اخنفاض غري معنوي مبس توى انزمي ، واذلي 3Tالزمكية يف املعامةل 

ALP  يف نفس املعامةل واذلي يؤشــــر لخنفاض نشـــاط الغدة ادلرقية

 Chouhan)وابلتايل اخنفاض معدل الايض وتصنيع الربوتني يف الكبد 

and Sharma,2011). 

ستئصال الغدة يتضح ( 4من خالل النتاجئ يف اجلدول ) أ ن ا 

يوم من  28وبعد مرور 2Tالعمر يف املعامةل من  14الزمكية عند اليوم 

( أ دى لتعايف الطيور من الاهجاد وعادت 28= 14ـ  42الاستئصال )

مس توايت هرمون الكورتيكوس تريون للمعدل الطبيعي فقد بينت النتاجئ 

ولعل  ،1T املقارنةمبعامةل  2Tعدم وجود فروق معنوية عند مقارنة املعامةل 

ىل عودة عودة مســتوى هرمون  الكورتيكوسـتريون للوضع الطبيعي أ دت ا 

ىل الوضع الطبيعي )العنارص( كثري من املؤشــرات مما  الكميوحيوية ابدلم ا 

عدم  ل اثر الفس يولوجية ل زاةل الغدة الزمكية ويتضــح ذكل من خالليظهر ا

لوكوز يف مســـتوى ج 1Tاملقارنةومعامةل  2Tوجود فروق معنوية بني املعامةل 

واب يف مسـتوى الربوتني اللكي ابدلم مصــحP0.05 ادلم مع ارتفاع معنوي 

وذكل  البوليكيف مســتوى محــض  P0.05ابخنفاض عايل املعنــوية 

أ ي ختليق اجللوكوز Gluconeogenesis يؤشــر لتوقـــف حدوث معلية 

 ;Williams 1984; Siegel 1985)من مصادر غري كربوهيدراتية

Freeman 1985,1987 and 1988)  والبدء يف مرحةل بناء الربوتني

نتيجة نشاط هرمون المنو وزايدة نشاط هرموانت ادلرقية وذكل ما اتضح 

يف مس توى الكوليسرتول اللكي  P0.05 املعنوي من خالل الاخنفاض

ن هرمون مفن املعروف أ   1T املقارنةمقارنة مبعامةل  2Tيف مصل ادلم ابملعامةل 

ىل الكبد بعد أ ن حيفز حتلل  عادة الاحامض ادلهنية ا  دلهون االمنو يعمل عىل ا 

يف الانسجة وتقليل مس توايت الاحامض ادلهنية احلرة الناجتة من حتلل 

 -7كام يعد هرمون المنو مفتاح حتفي انزمي ، اجلليسرييدات الثالثية

hydroxylase  ىل احامض الصفراء اذلي حيول الاحامض ادله نية ا 

(Rudling et al., 1997) أ حامض يعمل هرمون المنو عىل حتفي طرح  كام

الصفراء يف الرباز وتنش يط الانزميات املس ئوةل عن ايض الكوليسرتول 

(Rudling and Angelin 2001) ،من وقد ذكر لك(Young 1968; 

Kuhn et al., 1993)  ادلرقية تزيد من تكوين الغدة ان هرموانت

ىل احامض الصفراء، ومعوما يعمل ارتفاع نشاط  الكوليسرتول وحتويهل ا 

 ادلرقية عىل ختفيض تركي الكوليسرتول يف ادلم وذكل قد ينعكس معنواي

 .(May,1989)يف الزايدة يف وزن اجلسم والزايدة الوزنية اليومية 

يف  ,TAL ASTملس توى انزميات املالحظ الاخنفاض الغري معنوي 

عود ي( ورمبا 2001 ،تتفق مع )انيج 1T املقارنةمقارنة مبعامةل  2Tاملعامةل 

ىل اخنفاض تركي هرمون الكورتيكوس تريون اذلي يؤثر يف نشاطهام  ذكل ا 

 Satterlee et)يف الكبد نتيجة لزايدة تركي هرمون المنو يف مصل ادلم 
al., 1989; Gross,1992)  وتتفق النتاجئ فامي خيص انزميات الكبدAST, 

ALT ، (. 2003مع )ادلرايج وأ خرون 

 

  



 .اللحم تأ ثري الاستئصال اجلرايح للغدة الزمكية عند معرين خمتلفني عىل بعض الصفات الكميوحيوية يف مصل دم طيور دجاج .4جدول 

 العام املتوسط T1 T2 T3 املعامـــالت

5.5b (ng/mL) هرمون الكورتيكوس تريون
±0.14 5.7 b±0.21 10.8a

±0.28 7.33±0.14 

152.30b (mg/100mL)جلوكوز ادلم 
±5.8 158.10b

±6.2 180.32a
±11.3 163.57±3.72 

3.81b (g/100mL)الربوتني اللكي 
±0.21 4.72a

±0.72 3.11c
±0.65 3.88±0.41 

7.81 b  (mg/100 mL)البوليكمحض 
±0.61 6.74c

±0.72 8.20a
±0.68 7.58±0.33 

171.3b (mg/100mL)الكوليس تريول اللكي 
±11.1 140.1c

±5.9 192.4a
±12.3 167.93±2.80 

AST enzyme (IU/L)  118.4b
±2.3 110.9b

±1.5 142.2a
±4.6 123.83±2.48 

ALT enzyme (IU/L) 5.6b
±0.26 3.8b

±0.11 13.1a
±0.39 7.5±0.26 

ALP enzyme (IU/L) 281.2b
±4.67 762.9a

±8.41 269.2b
±6.75 473.73±11.62 

- 1T=   2الزمكية، بدون استئصال للغدة  املقارنةمجموعةT 3يوم،  14معر جراحيا عند لغدة الزمكية استئصال اT يوم 28معر جراحيا عند لغدة الزمكية استئصال ا. 

 .P0.05الواحد ختتلف معنواي عند مس توىمتوسطات املعامالت اليت حتمل حروف خمتلفة مضن الصف  -

 

 

يف املعامةل  ALPملس توى انزمي  P0.05 قد يعود الارتفاع املعنوي

2T  ىل زايدة ا ىل زايدة نشاط الغدة ادلرقية وهرموانهتا واليت أ دت بدورها ا 

نزمي يف  ALP معدل الايض يف اجلسم واليت تتطلب زايدة يف نشاط ا 

يه انعاكس للزايدة يف معدل  ALPبالزما ادلم حيث ان زايدة نشاط انزمي 

 Chouhan and)العمليات الايضية وتصنيع الربوتني يف الكبد 

Sharma 2011) كام قد يعود ارتفاع نشاط انزمي .ALP  ا ىل زايدة نشاط

 ذ ان هرمون المنو يزيد من تصنيعا  هرمون المنو املفرز من الغدة النخامية 

الربوتينات داخل اجلسم ويزيد من امتصاص الاكلس يوم والفسفور من 

 ALPيف نشاط انزمي  ادلم. فالزايدةالامعاء لريفع من تركيهام يف بالزما 

يه انعاكس للزايدة املعنوية يف معليات ال يض وتصنيع الربوتني يف الكبد 

وتصنيع حيث يزداد الطلب عىل هذا الانزمي عند الزايدة يف معدل الايض 

 .(Meissner, 1981)الربوتينات دلوره الكبري يف العمليات احليوية 

 الاس تنتاج

نس تنتج من هذه ادلراسة أ ن استئصال الغدة الزمكية يف طيور اللحم 

يوم قد ساعد الطيور عىل اخلروج من حاةل الاهجاد الناش ئة  14عند معر 

وساعدت وحسنت من صفات ادلم ، عن الاستئصال خالل فرتة التقيمي

عىل زايدة معدل الايض وبناء الربوتني مما يساعد عىل زايدة معدل المنو 

أ ما استئصال الغدة الزمكية يف ، وابلتايل احلصول عىل أ وزان أ عىل للجسم

يوم فقد أ وحضت أ ن الطيور رمبا عانت من  28طيور اللحم عند معر 

ةل بيهنام الاهجاد خالل فرتة التقيمي ولعل ذكل بسبب قرص الفرتة الفاص

وأ ظهر ، وابلتايل أ ظهرت عدم حتسن صفات ادلم واخنفاض معدل الايض

وجود حاةل هدم للربوتني من خالل معلية ختليق اجللوكوز من مصادر غري 

 .Gluconeogenesisكربوهيدراتية 

وعليه ومن خالل هذه النتاجئ فا ننا ولزايدة معدل منو الطيور 

نتايجواحلصول عىل أ داء  أ فضل لطيور دجاج اللحم  وفس يولويج ا 

Ross جراء معلية الاستئصال اجلرايح للغدة الزمكية  14 عند معرنويص اب 

 يوم ورمبا أ قل.
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the effect of surgical excision of the uropygial gland at 14 and 28 d of age 

on some physiological characteristics of Ross broiler chicks. a total number of 270 day-old birds were randomly 

distributed into 3 treatments, 90 birds/treatment, T1: control without surgical excision of the uropygial gland. Treatment 

T2: surgical excision of the uropygial gland at the age of 14 days. Treatment T3: surgical excision of the uropygial gland 

was done at the age of 28 d. At the age of 6 weeks (42 d) samples of blood were withdrawn from 12 birds/treatment to 

measure blood traits and some serum biochemical tests.The results of T3 showed significant increase (P0.05) in RBCs 

count, Hb, PCV%, H/L ratio. Also, T3 showed a significant increase (P0.05) in serum corticosterone, blood glucose, 

uric acid, total cholesterol, AST and ALT. Furthermore, results of T2 displayed that no significant differences (P0.05) 

in corticosterone and blood glucose levels, but showed a significant increase (P0.05) in total protein level and 

increased efficacy of ALP enzyme. Likewise, obtained results from T2 offered that a significant decrease (P0.05) in the 

level of uric acid and total cholesterol, in the same direction, the liver enzyme activities (AST, ALT) were significantly 

(P0.05) decreased. In conclusion, the removal of uropygial gland at the age of 14 d can improve the qualities of blood 

and help to increase the rate of metabolism and protein synthesis, which may help to increase the rate of growth 

contrary to the results of removal at the age of 28 d. 
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