مجلة الفرات للعلوم الزراعية )0256( , 66 - 15 :)4( 8 -

محمد سعيد وطاهر

دراسة نمو الغدة الثديية من الوالدة ولغاية البلوغ في الحمالن والماعز
ناطق محمود العكام
احمد حسن عبد الكاظم
كلية علوم االغذية /جامعة القاسم الخضراء
كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء
Aljiburi_mainte@yahoo.com
الخالصة :
اجريت هذه التجربة الدراسة نمو الغدة الثدية لالغنام والماعز بعمر  8-7شهر والتغيرات التي تحدث خالل
هذه الفترة في نمو و محتوى الغدة الثدية من بعض المركبات الكيميائية والتغيرات الهستولوجية والتي عادة ما
تصاحب النمو وقد استخدم في اجراء هذه التجربة  42اغنام عواسي و 42ماعز االسود وتتراوح وزن الجسم
لالغنام والماعز في الشهر االول  8.50و  8.08كغم وفي الشهر الثامن  23.70و  23.58كغم  .ذبحت هذه
الحيوانات وازلة الغدة الثدية من مكان اتصالها بالفراغ البطني مباشرة ووزنت ثم ازيل الجلد المحيط بالغدة
والحلمات واالنسجة الدهنية ثم وزنت مرة ثانية  .و اخذت بعض العينات من الغدة الثديية الجراء التحليالت
الكيميائية والقطاعات الهستولوجية بعد ازالة الجلد والحلمات والدهن لالعمار المختلفة في االغنام والماعز حيث
حسبت المساحة التي تشغلها الدهن والسدى واالنسجة الضامة والقنوات في القطاع وحللت العينات لمعرفة النسبة
المئوية لرطوبة والمادة الج افة والدهون والبروتين والكاليوجين وتركيز الصوديوم والبوتاسيوم والكلور وحسبت
النسبة بين الصوديوم والبوتاسيوم .

Study Mammary Gland Growth Form Birth ubto Buberty in Lamb and Goat
Ahmed Hassan Abdul Kadhum

Dr.Natiq Mahmoud Alakam

Abstract :
The study was condacted to study sheep and goat normal mammary gland
growth in age 1-8 month to know
the changes that occur during this period in
the growth and the content of mammary gland in some biochemical constituents and
histological structure which might occur in mammary gland growth . 24 Awasi sheep
and 24 black goat with body weight ranged between 8.50+0.24 and 8.08+0.30kg for
the first month and weight 23.70+0.24 and 23.58+0.58kg for the 8th month for sheep
and goat respectively were used .
Animals were weighted , removed and weight (untrimmed weight) . Then , they
)were trimmed of hide , teats and fat tissue before being reweighted (trimmed weight
. Samples were taken from the trimmed mammary gland and subjected to chemical
analysis and histological sectioning , where fat , stroma connective tissue , and ducts
which presented in the area of mammary gland were calculated .
Samples were analyzed to know the percentage of moisture , dry matter , fats ,
protein and glycogen ; and concentration of sodium , potassium and chloride ; and
the proportion between sodium and potassium was calculated .
الكلمات المفتاحية  :االغنام  ،الماعز  ،الدهن  ،القنوات  ،النسيج الضام  ،الرطوبة  ،السدى .
البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث االول
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واالنسجة االفرازية  secretory tissuesكثيرة
واضحة تنتج كمية أكبر من الحليب من الضرع
الصغيرة (عبد الحميد  . )7997،أن فهم عمل الغدة
الثديية يساعد مربي ماشية الحليب على السيطرة
على بعض االمراض التي تصيب الضرع مثل حمى
التهاب الضرع واديما الضرع (الحكيم . )7987 ،
أن تطور الغدة الثديية قبل البلوغ يقتصر بصورة
عامة على نمو اجزاء الغدة الثديية التي لم توضح
بصورة جيدة عند الوالدة مثل العضلة العاصرة حول
قناة الحلمة وهذا النمو ال يحدث بالسيطرة الهرمونية
ولكن النمو الحاصل بعد البلوغ يقتصر على
السيطرة الهرمونية (العاني  . )4221،لذا فقد هدفت
الدراسة الحالية الى معرفة نمو وتطور الغدة الثديية
في االغنام والماعز من الشهر األول لغاية بداية
البلوغ الجنسي عن طريق دراسة نسيجية للغدة
الثديية والتعرف على مدى تطور الغدة الثديية
نسيجيا ً والتحليل الكيميائي للغدة الثديية لمعرفة مدى
تطور الحاصل في الغدة الثديية.

المقدمة :
تنتشر االغنام والماعز انتشاراً واسعا ً في
المراعي الفقيرة بغطائها النباتي واألكثر جفافاً
واألقل أمطاراً وتتحمل ظاهرة االرتحال الطويل
والتذبذب الدائم في مواسم التغذية وقلة النباتات في
المراعي (فريد  .7)7991،ويوجد في العراق ثالث
سالالت من االغنام وهي العواسي والكرادي
والعرابي والعواسي هي الساللة االكثر انتشاراً في
العراق وبعض اجزاء الوطن العربي وتركيا
وغيرها (القس وآخرون  . )7991،ويشكل الماعز
جانبا ً مهما ً في مجال االنتاج الحيواني الرتباطه
المباشر بحياة االنسان من خالل استهالك منتجاته
من اللحوم والحليب وكذلك االستفادة من منتجاته .
االخرى كالجلود والشعر في جملة من
الصناعات وتوفير نسبة من االرباح للمربين
(ابراهيم . )7998 ،لم يعد االنسان مركزاً على
حليب االبقار كمصدر للحليب فقد زاد االهتمام ايضاً
بتربية االغنام والماعز ورعايته في كثير من البلدان
لتأمين حاجات االنسان الغذائيـــــــــــــة (اسماعيل ،
 ، )4226يبدئ سن البلوغ في االغنام
ويبدئ سن البلوغ في االغنام والماعز المحلية بحدود
 72-2أشهر (اسحق  ، )4277 ،ويكـون موقع
االغنام والماعز بين حيوانات المـزرعة كاالتي
المملكة الحيوانية  Kingdom Animaliaوقبيلة
ذوات الحبل الشوكي  phylum chordateوتحت
القبيلة  Sub-phylum vertebrataوصنـف
الثدييات  class Mammaliaورتبة ذوات الحوافر
 Order Ungulataوتحت رتبة ذوات الظلف
 Sub-order Artiodactylaوقسم المجترات
 Section pecoraوالعائلة البقرية Family
 Bovideوتحت العائلة االغنام والماعز Sub-
( Family caprinaعشماوي  ، )7987،وبما أن
الضرع هو الجهاز الرئيسي المسؤول عن تكوين
الحليب في كافة الحيوانات اللبونة فأن لدراسة
تطورة وشكلة ونركيبة يختلف بين األنواع (الراوي
 . )4277،وقد أكدت الدراسات وجود عالقة بين
تطور وصفات الضرع له عالقة مع انتاج الحليب
ومكوناته (عبد الحميد  )7997،قد زاد االهتمام
بصفات الضرع وتطورة لما له عالقة بانتاج الحليب
 ،وان النعاج ذات الضرع الكبير والمتطور جيدا

المواد وطرائق العمل :
تم شراء الحيوانات بحسب االعمار المطلوبة
للدراسة نعاج وماعز من عمر شهر الى عمر 8
اشهر وبواقع  1مكررات لكل عمر  ،اي  42نعجة
و 42ماعز من مزرعة احد مربي االغنام والماعز
في منطقة اليوسفية في ابي غرق وكانت الحيوانات
تربية تحت نظام واحد وتغذية موحدة وتحديد العمر
عن طريق التسنين .تم ذبح الحيوانات واستخراج
الغدة الثديية بعد تشريح الضرع وازالة الجلد
والحلمات ومنطقة الدهن الستخراج النسيج ....
تحضير الشرائح :
وضعت عينات الغدة الثدية في محلول
الفورمالين الملحي formalin saline %72
 solutionلمدة  14ساعة لغرض تثبيت العينات
اثناء البدء بالتثبيت بمادة الفورمالين تركيز %72
 72ايم وبعد ذلك وضعت العينات تحت صنبور
حنفية الماء لغسلها بالماء الجاري لمدة  5ساعات
للتخلص من المادة المثبته ونقلت بعدها الى سلسلة
من التراكيز التصاعدية للكحول االثيلي وكما يأتي :
 .7كحول اثيلي  %62لمدة  4ساعات .
 .4كحول اثيلي  %12لمدة  4ساعات.
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 .1كحول اثيلي %82لمدة  4ساعات .
 .2كحول اثيلي  %92لمدة  4ساعات .
 .5كحول اثيلي  %95لمدة  2ساعات.
 .6كحول اثيلي  %722لمدة  4ساعات.
 .1كحول اثيلي  %722لمدة  4ساعات.
والخطوات من  1-7هي لغرض سحب الماء
من داخل العينة .
 .8زايلين لمدة ساعة واحدة.
.9زايلين لمدة ساعة واحدة.
لغرض ترويق العينة وجعلها شفافة وسهلة
االرتشاح مع الشمع.
 .72شمع البارافين لمدة ساعتين .
 .77شمع البرافين لمدة ساعتين .
 .74شمع البرافين لمدة ساعتين .
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أعقب ذلك وضع الشرائح في محلول هيماتوكسلين
هارس  Harrisʼs Haematoxylinولمدة (– 1
 5دقائق) .جرى بعد ذلك غسلها بالماء الجاري
ولمدة ( 5 – 1دقائق) للحصول على زرقة أفضل
 ،ثم بعد ذلك لونت بمحلول االيوسين الكحولي
 Alcoholic Eosinولمدة دقيقة واحدة  ،ثم
مررت الشرائح بسلسلة تصاعدية من الكحول
االثيلي ()%722 – %95 – %92 – %82
وذلك بغطسها لمرة واحدة في كل تركيز  .أعقب
ذلك ترويقها بالزايلين وعلى مرحلتين ولمدة 75
دقيقة لكل مرحلة  winkرمز تعبيري
). ) K 2013 Humason
التحميل :
حملت الشرائح بإستعمال بلسم كندا Canada
 Balsamووضع فوقها غطاء زجاجي  ،ثم وضعت
على صفيحة ساخنة درجة حرارتها  11م °لتسريع
جفافها .
اجريت القياسات المجهرية من خالل
استعمال  coulometerول  42حقل المجهرية
في كل عينه حيوان وبقوى تكبير مختلفة بما
يتناسب ومتطلبات الدراسة الحالية وصورت
الشرائح المجهرية باستعمال مجهر ضوئي مزود
بكاميرا (آلة تصوير) لمالحظة التغيرات
النسيجية

والخطوات من 72ـ 74تكون في فرن
حراري بدرجة (ْ )58درجة مئوية لغرض أرتشاح
العينة بشمع البارافين )1968( , Lunaبعد ان تم
أرتشاح العينة جيدا بشمع البرافين اجريت عليها
عملية الطمر في شمع نقي وقد تم صب الجزء
األمامي والخلفي في قالب شمعي كآل على حدا
لضمان الطمر الجيد للعينة  .تم استخدام المشراح
الدوار  rotary microtomeلقطع العينات بسمك
 1-6مايكرون وعلى شكل شريط من المقاطع
المتسلسلة  .نقلت المقاطع الى حمام مائي بدرجة
حرارة ( )54درجة مئوية لغرض فرش النسيج ثم
حملت على شرائح زجاجية نظيفة ومرقمة بالتسلسل
باستخدام مسحة خفيفة من خليط زالل البيض مع
الكليسرين بنسبة  7:7جففت المقاطع النسيجية في
فرن حراري بدرجة حرارة ( )22درجة مئوية لمدة
( )42ساعة (.)1968 , Luna

التحليل الكيميائي :
الرطوبة :
قدرت النسبة المئوية للرطوبة في عينة الغدة
الثديية كفقدان في وزن العينات قبل التجفيف وبعده
استنادا الى طريقة التجفيف باستخدام وزن مضبوط
من عينة الغدة الثديية بحدود 5غم وضعت في جفـنة
معروفة الوزن مسـبقا وتم التجفيـف في فرن
كهـربائي على درجة حرارة 105م ºلمدة  42ساعة
.)1990)، A.O.A.C
البروتين :
تممم قيمماس نسممبة النتممروجين فممي العينممة المممراد
تحليلهممما بأخمممذ نمممموذج  5غمممم ممممن الغمممدة الثدييمممة غمممم
واضافة حامض الكبريتيك المركمز  4ممل وتتمرك حتمى
اليممممموم الثممممماني ثمممممم يضممممماف  7.5ممممممل ممممممن حمممممامض
البيروكلوريك  HClO4بتركيمز ( ) %70ويمتم تسمخينه
علممى  Hot plateلفتممرة حتممى يتحممول لممون العينممة الممى
اللون الشمفاف  ،ثمم تتمرك لتبمرد وتخفمف بالمماء المقطمر

صبغت الشرائح النسجية :
استخدمت صبغة هارس هيماتوكسلين ـ
أيوسين Harris haematoxylin - eosin
ألظهار التراكيب العامة (.)1968 , Luna
التلوين :
أزيل الشمع من الشرائح بإستعمال الزايلين وعلى
مرحلتين ولمدة  12دقيقة لكل مرحلة  ،ثم مررت
بسلسلة تنازلية من الكحول االثيلي (– %722
 )%12 – %82 – %92 – %95ولمدة دقيقتين
لكل تركيز  ،ثم الى الماء المقطر لمدة  4دقيقة ،
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لغاية  52مل  ،وتؤخذ عينة مقدارها  5مل وتضاف لها
القاعممدة ( 5 )NaOHمممل وتوضممع فممي جهمماز تقطيممر
كلدال لحساب النتروجين  Nوتسمحح العينمة التمي تجممع
مممممممع حممممممامض  HClبتركيممممممز  %2.27ويسممممممتخرج
النتروجين .
الـدهـن :
اخذ  5مل من محلول الغدة الثديية المهضوم
بواسطة حامض الكبريتيك 4مل وحامض
البروكلوريك  7،5مل ووضع في ورق ترشيح و
ّ
لف ووضع محلول في كشتبان جهاز استخالص
الدهن ( ، )Soxhletوزن الدورق الخاص بالجهاز
باستعمال ميزان حساس الربع مراتب عشرية ثم
اضيف اليه  752مل من المذيب ( الهكسان)
واستمرت عملية األستخالص حوالي  76ساعة ،
ثم جمع المذيب من الجهاز واخرج الدورق ووضع
في فرن كهربائي لمدة نصف ساعة وعلى درجة
حرارة  82م ºلضمان تبخر بقايا المذيب من الدورق
وبقاء المواد الدهنية  ،ثم اخرج من الفرن وترك
حتى يبرد ثم وزن باستعمال الميزان نفسه
).)1990، A.O.A.C
الكاليكوجين :
تمممم تقمممدير كميمممة الكاليكممموجين حسمممب طريقمممة
) Dreilingوآخممرون  )1987 ،بعممد مممرور سمماعتين
من الذبح وذلك بتجنيس  2غمم ممن اللحمم ممع حمامض
الكبريتيك  4مل مع  7،5من حمامض  HClO4وبعمد
هضمممم العينمممة يمممتم طمممرد المزيمممـج مركزيممما ً بسمممرعة
 15000xgلممممدة  10دقمممائق بدرجمممة  4هم بأسمممتخدام
جهاز الطرد المركزي نوع  Beckmanموديل TJ-
.6
اخذ  0.4مل من السائل الراشح و اضيف
اليه  2.6مل من صبغة اليود (المحضرة بخلط 1.3
حاو على  0.26غم يود و  2.6غم
مل من محلول ً
يوديد البوتاسيوم (مذابة في  10مل ماء مقطر) مع
 100مل محلول كلوريد الكالسيوم المشبّع) وبعد
 30-10دقيقة ،تم قراءة الكثافة الضوئية على طول
موجي  460نانومتر ،وتم تقدير تركيز الكاليكوجين
باإلعتماد على المنحنى القياسي الخاص
بالكاليكوجين
الصوديوم :اتبعت طريقة ( Koohmaraie
واخرون  )7988،و في تقدير الصوديوم في الغدة
الثديية باستعمال جهاز مطياف االمتصاص الذري
Atomic Absorption Spectrophoto meter
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نوع  Shimadzu A.A-670ياباني الصنع وعلى
النحو االتي -:
تم اخذ ( 5غم) الغدة الثديية وهضمت العينة
بواسطة خليط مكون من ( 4مل) حامض
البيركلوريك و ( 7،5مل) حامض الكبريتيك داخل
دورق كلدال  ،وبعد انتهاء عملية الهضم قرأ
االمتصاص الضوئي للراشح على طول موجي
( 589نانوميتر) وبحسب تركيز العنصر من
المنحنيي القياسيي للصوديوم استنادا الى معادلة
الخط المستقيم مع االخذ بنظر االعتبار معامل
التخفيف لالنموذج .
البوتاسيوم :
اتبعت طريقة  Koohmaraieواخـــرون
)  )7988و  Zarkadasواخرون (  )7981باخذ
5مل من مستخلص مهضوم بواسطة حامض
الكبريتيك وحامض البروكلوريك وقرا االمتصاص
الضوئي للراشح استنادا الى معادلة خط المستقيم
على طول موجي  166نانومتر مع االخذ بنظر
االعتبار معامل التخفيف للنموذج.
الكلور :
اخذ  5من مستخلص المهضوم ووضعها في
دورق ايرلنماير واضافة  4قطرات من دليل
كرومات البوتاسيوم ليصبح اللون اصفر وبعدها تم
تسحيح مقابل محلول نترات الفضة القياسي حتى
ظهور اللون البني المحمر عندها سجل حجم نترات
الفضة المستهلك وبعدها تم تحضير عينتي النك نفس
الطريقة باستخدام الماء المقطر وجد القراء
(. )1954، Richards
التحليل االحصائي :
استعمل البرنامج ) SAS(2012في التحليل
االحصائي بدراسة تأثير عمر الحيوان ونوع
الحيوان والصفات المدروسة وفق النموذج الرياضي
ادناه وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات
بأختبار ) )7955 ، Duncanمتعدد الحدود .
YijK=m+Ai+Bj+eijk
النتائج والمناقشة :
وزن الجسم :
يوضح الجدول رقم ( )7تاثير نوع الحيوان
وعمر الحيوان في وزن الجسم يتضح عدم وجود
فروق معنوية في الشهر االول والشهر الثاني
والشهر الثالث بينما وجدان االغنام في الشهر الرابع
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والسابع والثامن يتفوق على الماعز p<0,05
وتفوق االغنام في الشهر الخامس والسادس
 ، p<0.01وبالنسبة الى تاثير عمر الحيوان على
وزن الجسم في االغنام والماعز لوحظ تفوق العمر
في الشهر الثامن على باقي االشهر ( ،) p<0.01
وان وزن الجسم يزداد بتقدم العمر الشهر األول الى
الشهر الثامن حيث بلغ وزن الجسم لالغنام
والماعزعلى التوالي في االغنام  8.52وفي
الماعز 8.28كغم على التوالي وفي الشهر الثامن
عند االغنام  41.12وعند الماعز ،2.58 41.58
 (1975) Andersonو
وتتفق ذلك مع
 ) 2011 ) Mahgoubالن من الطبيعي ان تزداد

محمد سعيد وطاهر

اوزان الحيوان االغنام والماعز بتقدم العمر لكونها
في حالة نمو يستمر لغاية عمر  1.5-4.5سنة
الصائغ والقس ( )7994وترفع الزيادة اي الزيادات
في معدل النمو عن طريق زيادة كفاءة الدم لتوصيل
الغذاء واالوكسجين الى انسجة وخاليا الجسم والذي
يؤدي الى زيادة في عملية بناء داخل خاليا والتقليل
من عملية الهدم ودور الهرمونات في النمو ،حيث
اكد (الحكيم  )7987 ،و(  )7969 ،Tuckerان
االغنام تصل الى مرحلة البلوغ الجنسي عند عمر
ثمانية اشهر ووزن الجسم يبلغ  12كغم و ان اول
دورة شبق تظهر على االغنام عند عمر  72-2اشهر
ووزن الجسم  % 82-22من وزن الحيوان البالغ .

الجدول  .1تأثير نوع الحيوان وعمر الحيوان في وزن جسم الحيوان (كغم)
نوع الحيوان

مستوى المعنوية

عمر الحيوان (شهر)
الماعز االسود
االغنام العواسي
NS
g 4..4 ± 5.45
h 4.10 ± 5.8
1
NS
f 4.20 ± 0..4
g 4.22 ± 14.11
2
NS
e 4.21 ± 11.18
f 4.2. ± 11...
.
*
e 4..4 ± 12.14
e 4..4 ± 1..1.
0
**
d 4..1 ± 10.11
d 4.22 ± 11.1.
8
**
c 4..2 ± 18.5.
c 4.00 ± 15.85
1
*
b 4.0. ± 10.84
b 4..4 ± 21.45
.
*
a 4.85 ± 2..85
a 4.20 ± 2...4
5
--**
**
مستوى المعنوية
* ( :NS ،)P<0.01( ** ،)P<0.05غير معنوي.
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

وقد أظهر التحليل االحصائي ارتفاع نسبة
الرطوبة في االغنام والماعز معنويا ً )(p<0.01
كلما تقدم الحيوان بالعمر  ،وان العمر في االغنام في
الشهر الثامن والسابع قد تفوق معنويا ً في نسبة
الرطوبة مقارنة بباقي االشهر ،وتوفق الماعز (
 )p<0.01في االشهر الخامس حتى الثامن على
االشهر االول حتى الرابع  .ان تكاثر الخاليا
وحصول التفاعالت الكيميائية الحيوية خالل فترة
نمو الغدة الثديية يحتاج الى توفر الماء الكتمال هذه
التفاعالت مما ادى الى ارتفاع نسبة الرطوبة في
االغنام والماعز .

نسبة الرطوبة :
يوضح جدول رقم ( )4تأثير نوع الحيوان في
نسبة الرطوبة في الغدة الثديية  ،حيث تفوق
)(p<0.01الماعز على االغنام في كل االشهر من
االول الى الثامن تختلف نسبة من حيوان آلخر  ،ففي
الماعز نسبة الماء تكون مما في االغنام وذلك الن
الماعز بسبب معيشتة الصحراوية وتحملة للجفاف
حتفظ بالماء داخل أنسجته ليساعد في تنظيم درجة
حرارة الجسم ويعطي النسيج المرونة والقوة
(موصللي  ) 4222،و تتفق تلك النتيجة مع نتائج
(ابو دنيا  ) 4221 ،حيث الماعز بنسبة رطوبة
اعلى من االغنام الحتفاظه بالماء داخل الجسم لفترة
اطول.
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الجدول  .2تأثير نوع الحيوان وعمر الحيوان في النسبة المئوية للرطوبة للغدة الثديية بعد االزالة ()%
نوع الحيوان

عمر الحيوان (شهر)

مستوى المعنوية

الماعز االسود
االغنام العواسي
d 1..0 ± .5.4.
f 4.58 ± 20.81
1
cd 4.8. ± 0..52
ef 4.05 ± .1.12
2
bc 4.50 ± 84.21
de 4.02 ± .....
.
b 1.2. ± 8..50
cd 4.08 ± .8..1
0
a 1.01 ± 10.0.
cd 1.80 ± .1.02
8
a 2..2 ± 12.01
bc 1.11 ± .5..1
1
a 1..1 ± 15.4.
ab 1... ± .0.0.
.
a 4.10 ± .4.00
a 4.04 ± 02.12
5
**
**
مستوى المعنوية
)  )** P<0.01المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة تختلف معنويا فيما بينها

**
**
**
**
**
**
**
**
---

الضرع بعد االزالة ان الماعز يرسب دهن في داخل
انسجة الضرع اكثر مما في االغنام .أما النسبة الى
تأثير عمر الحيوان في االغنام وقد لوحظ فروقات
معنوية بين المتوسطات (  ) p<0.01بلغت النسبة
للدهن لألغنام والماعز للشهر االول  64.21و
 62.25على التوالي وللشهر الثامن  21.18و
 56.21على التوالي  ،وقد تفوق الشهر االول حتى
الشهر الخامس على الشهر السادس حتى الثامن .

نسبة الدهن :
يوضح الجدول رقم ( )1تاثير نوع الحيوان
في نسبة الدهن في الغدة الثديية  .حيث لوحظ بتفوق
الماعز ( )p<0.01في نسبة الدهن على االغنام ،
ففي الشهر االول والثاني والثالث وتفوق ()p<0.05
الشهر الرابع وتفوق( )p<0.01الشهر الخامس
والسادس وتفوق ( )p<0.05الشهر السابع والثامن
وقد يرجع ذلك الى زيادة في نسبة الدهن في انسجة

جدول ( ).تأثير نوع الحيوان وعمر الحيوان في نسبة المئوية للدهن في الغدة الثديية بعد االزالة ()%
عمر الحيوان
(شهر)
1
2
.
0
8
1
.
5
مستوى
المعنوية

االغنام العواسي
a 1..0 ± 12.4.
ab 1.01 ± 80.50
ab 1.01 ± 85.5.
abc 1.58 ± 81.51
bc 1.85 ± 80..0
cd 1..4 ± 82.00
de 1.82 ± 05..0
e 1.05 ± 0...5
**

نوع الحيوان
الماعز االسود
a 4.0. ± 10.48
a 4.04 ± 15.15
ab 1..4 ± 1..41
ab 1.84 ± 18.0.
ab 1.81 ± 10.10
bc 1..1 ± 12.15
cd 2.4. ± 8...0
d 2.81 ± 81.4.
**

مستوى المعنوية
**
**
**
*
**
**
*
*
---

* (.)P<0.01( ** ،)P<0.05
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
يوضح جدول رقم ( )2تأثير نوع الحيــــــــوان
وعمر الحيوان على نسبة البروتين حيث تفوق

نسبة البروتين :
764
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( )p<0.05االغنام على الماعز في الشهر االول
والثاني على بقيت الشهور حيث بلغت نسبة البروتين
للشهر االول لالغنام والماعز  72.91و 72.16
على التوالي في الشهر الثامن  77.12و72.81
على التوالي بلغ االرتباط بين وزن الغدة الثديية قبل
االزالة مع النسبة المئوية للبروتين موجبا (
. ) p<0.01
اما الماعز فقد تفوق الشهر االول حتى الشهر
السادس على الشهر السابع والثامن  .وان معامل
االرتباط لوزن الغدة الثديية قبل االزالة مع نسبة
الدهن كان سالبا ومعنوي (  ، ) p<0.01كما ان
معامل االرتباط لوزن الغدة الثديية بعد االزالة مع
نسبة الدهن معنوي موجب (  ) p<0.05حيث
لوحظ انخفاض في نسبة الدهن كلما تقدم الحيوان في
العمر نتيجة احتالل النسيج البرنكيمي واالنسجة
الضامة والقنوات مواقع الدهن عند تطور الغدة

محمد سعيد وطاهر

الثدية  ،وهذا النتائج تتفق  paterوآخرون
( )2007الذي اشار الى ان نسبة الدهن تقل بتقدم
العمر نتيجة احتالل النسيج البرنكيمي مواقع الدهن
عند تطور االنسجة في تقدم العمر .
كما ان معامل االرتباط بين وزن الغدة الثديية
بعد االزالة مع النسبة المئوية للبروتين بلغ 2.51
وكان موجبا ( ،) p<0.05كما لوحظ وجود فروق
لالغنام في العمر (  ) p<0.01حيث تفوق الشهر
الرابع حتى الثامن على الشهر االول حتى الثالث اما
في الماعز فقد تفوت (  ) p<0.01الشهر الثامن
على باقي االشهر ،وهذه تتفق مع نتائج الباحث
 paterوآخرون ( ،)4221و  Deniesوآخرون
( )4229و  Abd El-Gawadوآخرون ()4229
) ان زيادة نسبة بروتين عند تقدم العمر نتيجة
زيادة وزن الجسم وزيادة النمو والكتلة العضلية .

جدول ( )0تأثير نوع الحيوان وعمر الحيوان في نسبة المئوية للبروتين للغدة الثديية بعد االزالة
نوع الحيوان
مستوى
عمر الحيوان
المعنوية
(شهر)
الماعز االسود
االغنام العواسي
*
d 4.4. ± 14..1
d 4.15 ± 14.0.
1
*
cd 4.10 ± 14.5.
d 4.11 ± 11..0
2
NS
cd 4.12 ± 11...
cd 4..1 ± 11.58
.
NS
bcd 4.18 ± 11.50
bc 4.81 ± 12.51
0
NS
bc 4.15 ± 12..1
abc 4.84 ± 1..12
8
NS
bc 4.2. ± 12..1
ab 4.81 ± 1..1.
1
NS
b 4.81 ± 1..15
ab 4.05 ± 10.11
.
NS
a 1.22 ± 18.12
a 4.05 ± 10..81
5
--**
**
مستوى المعنوية
* ( :NS ،)P<0.01( ** ،)P<0.05غير معنوي.
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
على التوالي بينما الشهر الثامن لالغنام والماعز
كانت  4.42 ± 28.76و 7.44 ± 51.62
مايكرون على التوالي فيظهر غزو للقنوات الى
النسيج الدهني في الغدة الثديية كلما تقدم العمر تكون
القنوات اكثر نمو وان النسيج الدهني يتوزع مابين
القنوات  .وهذه تتفق مع نتائج الباحث Roy
وآخرون ( )2010وان زيادة القنوات عند تقدم العمر
يعود تكاثر الخاليا وبناء النسيج الخلوي الخارجي
تحت تاثير الغدة الصماء وكذلك االستروجين يعمل
على تحفيز نمو القنوات والغدد وتطور الغدة الثديية
ويتم بالتعاون مع هرمونات الفص االمامي للغدة
النخامية Brown ,وآخرون . )4225( ،

الدراسة النسيجية :
القنوات :
يوضح جدول ( ، )5تأثير عمر الحيوان ونوع
الحيوان على القنوات حيث يتضح من خالل الجدول
عدم وجود فروق معنوية بين نوع الحيوان  ،كما
لوحظ تفوق (  ) p<0.01الشهر السابع الثامن على
االشهر االول حتى الشهر السادس  .اما في الماعز
فقط لوحظ وجود فروق معنوية ( ) p<0.01
وتفوق الشهر الثامن والسابع على الشهر السادس
وحتى االول كما نالحظ في الجدول نمو للقنوات مع
تقدم العمر لالغنام والماعز حيث كانت في الشهر
االول  7.12 ± 75.76و  7.75 ± 71مايكرون
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الجدول ( .)8تأثير نوع الحيوان وعمر الحيوان في القنوات (مايكرون)
نوع الحيوان
عمر الحيوان
مستوى المعنوية
(شهر)
الماعز االسود
االغنام العواسي
NS
g 1..4± 18.11
f 1.18± 1..44
1
NS
fg 1.11± 24.44
f 1.11± 21.44
2
NS
ef 1.11± 20.1.
e 1..1± 2..1.
.
NS
de 2.12± .4.11
d 2..1± ...1.
0
NS
cd 2..1± .8.1.
c 2.08± .0.11
8
NS
bc 2.42± 04.1.
bc 1..0± 00.11
1
NS
ab 1.5.± 00...
ab 1.11± 00...
.
NS
a 2.24± 05.11
a 1.22± 8..14
5
--**
**
مستوى المعنوية
** ( :NS ،)P<0.01غير معنوي.
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
فروق معنوية (  ) p<0.01تفوق الشهر الثامن على
السدى :
االشهر االول ولغاية السادس وتفوق الشهر السابع
يوضح جدول ( )6تاثير نوع الحيوان وعمر
على االشهر االول ولغاية السادس ،اما في الماعز
الحيوان في السدى للغدة الثديية حيث يتضح من
فقد لوحظ وجود فروق معنوية على مستوى(
خالل الجدول وجود فروق معنوية لتاثير نوع
 )p<0.05و تفوق الشهر الثامن على االشهر االول
الحيوان بتفوق االغنام على الماعز في الشهر االول
وحتى الخامس وتفوق الشهر السابع على االشهر
والثاني والثالث والخامس (  ) p<0.01وتفوق
االول ولغاية الرابع وتفوق الشهر السادس على
االغنام على الماعز في الشهر الرابع والسادس
االشهر ااالول حتى الرابع  ،تتفق ذلك مع نتائج
والسابع والثامن ( )p<0.05نستدل من هذه النتائج
الباحث  Patelوآخرون  )4221( ،وأن السدى
ان نسيج السدى يشغل مساحة في الغدة الثديية
يزداد عند تقدم العمر ألنها تتكون من انسجة ان
لالغنام أكبر مقارنة مع الماعز ومن المحتمل ان
زيادة كمية االنسجة عند تقدم العمر وزيادة االوعية
يعود ذلك الى المساحة العالية من الدهون في الماعز
الدموية واللمفاوية واالنسجة الضامة  ،وقد تفوق
حيث بلغت المساحة التي يشغلها السدى في الشهر
االغنام في نمو وتطور الغدة الثديية مقارنة مع
االول لالغنام والماعز  89.12و  15.66مايكرون
الماعز وقد انعكس ذلك في زيادة كمية السدى في
على التوالي بينما في الشهر الثامن بلغت 747.16
االغنام مقارنة مع الماعز .
و  724مايكرون على التوالي  ،كما لوحظ وجود
الجدول  1تأثير نوع الحيوان وعمر الحيوان في السدى للغدة الثديية ( مايكرون )
نوع الحيوان
عمر الحيوان
مستوى المعنوية
(شهر)
الماعز االسود
االغنام العواسي
**
e 1.88± .8.11
d 2.88± 50..0
1
**
de 118± .5.11
cd2.85± 0.
2
**
cde 1.10± 52
cd 2.11± 0...0
.
*
cde 1...± 51
cd 2،..± 00...
0
**
bcd 1.5.± 55
bc 2،.0± 111.11
8
*
abc 1.5.± 01.11
bc2.02± 140.85
1
*
ab 2.11± 0..11
ab 2.01± 11..0.
.
*
a 2.21± 142
a 2.00± 121..1
5
--**
**
مستوى المعنوية
* (،)P<0.01( ** ،)P<0.05
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
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كما لوحظ تفوق االغنام (  ) p<0.01في
الشهر الثامن على االشهر االول حتى الرابع اما في
الماعز تفوق (  ) p<0.01الشهر الثامن على
االشهر االول ولغاية السادس وتفوق الشهر السابع
على االشهر االول ولغاية الشهر الرابع  ،وهذه تتفق
ما توصل الية  )4228( ، Swansanو Ballagh
.)4228 ( ،

النسيج الضام :
يوضح جدول ( )1تأثير عمر الحيوان ونوع
الحيوان في النسيج الضام حيث يتضح وجود فروق
معنوي بتفوق االغنام على الماعز في جميع االشهر
(  . ) p<0.01ان هذه الزيادة في االنسجة الضامة
مع تقدم العمر في الحيوان في مرحلة قبل البلوغ
تؤدي الى زيادة حجم الضرع وتخضع لتأثير
مستويات هرمون النمو وهرمونات المبيض كلما
اقترب الحيوان من عمر البلوغ .

الجدول  .تأثير نوع الحيوان وعمر الحيوان في النسيج الضام (مايكرون )
نوع الحيوان
مستوى
عمر الحيوان
المعنوية
(شهر)
الماعز االسود
االغنام العواسي
**
e 4..2 ± 12...
e 1..4 ± 10.5.
1
**
de 4..2 ± 1..5.
de 1.85 ± 21.1.
2
**
d 4.51 ± 18.44
dce 1.08 ± 22.5.
.
**
cd 1.41 ± 11...
bcde 1.85 ± 20.11
0
**
bc 1.41 ± 1..1.
abcd 1... ± 21.44
8
**
bc 4..1 ± 15.84
abc 2.11 ± 2..1.
1
**
ab 4.14 ± 10.5.
ab 2.11 ± 20.1.
.
**
a 4..2 ± 21.11
a 2.11 ± .4.11
5
--**
**
مستوى المعنوية
** (.)P<0.01
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
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