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تأثير موسم التناسل و جمع السائل المنوي في تركيز بعض الھرمونات التناسلية للكباش
العواسية
شيماء ھاني علي و محمد بشير طه
فرع الجراحة وعلم تناسل الحيوان ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
الخالصة
أجريت الدراسة الحالية لقياس تركيز الھرمون المحفز للجريبات والھرمون المحفز للخاليا البينية والھرمون الذكري في مصل دم
الكباش العواسية ،وتأثير موسم التناسل وعملية جمع السائل المنوي على تركيز ھذه الھرمونات .أستخدم في ھذه الدراسة ستة كباش
عواسية تراوحت أعمارھا مابين  ٤-٣سنوات ،وأوزانھا مابين  ٦٥-٥٥كغم .أستخدم المھبل الصناعي لجمع السائل المنوي من الكباش
وبمعدل مرة واحدة كل أسبوعين طيلة مدة الدراسة )تموز  ٢٠١٠لغاية شباط  .(٢٠١١تم فحص وتقييم عينات السائل المنوي بعد الجمع
ً
مباشرة ،إذ تضمنت الفحوصات قياس الحجم والحركة الجماعية والفردية وتركيز النطف لكل عينة .جمعت عينات الدم قبل وبعد  ٣٠دقيقة
من جمع السائل المنوي .تم قياس تركيز الھرمون الذكري بطريقة االليزا  ،ELISAوتركيز الھرمون المحفز للجريبات والھرمون المحفز
للخاليا البينية باستخدام تقنية التألق المناعي .بينت نتائج الدراسة ان معدالت تركيز كل من الھرمون الذكري والھرمون المحفز للجريبات
والھرمون المحفز للخاليا البينية عند الكباش  ٠,٢٠ ± ١,٦٠ ،٠,٢٢ ± ٢,٣٣و  ٠,١٧ ± ٠,٥٣نانوغرام/مل على التوالي .لم تظھر
التحليالت االحصائية وجود فروقات معنوية في تركيز الھرمونات المدروسة بين الكباش ،ووجد ان تركيز الھرمون الذكري والھرمون
المحفز للخاليا البينية كانا مرتفعين معنويا" ) (P<0.05في فصل الخريف عنه في فصلي الصيف والشتاء ،وظھر فرق معنويا" )(P<0.05
بين في فصل الصيف والشتاء في تركيز الھرمون الذكري فقط ،كما ولم تظھر فروقات معنوية في تركيز الھرمون المحفز للجريبات بين
فصول السنة .ووجد أن تركيز الھرمون الذكري داخل موسم التناسل اعلى معنويا" ) (P<0.001بالمقارنة مع تركيزه خارج الموسم ،كما
لوحظ وجود ارتفاع معنوي ) (P<0.001في تركيز الھرمون الذكري بعد جمع السائل المنوي .تبين وجود عالقة ايجابية بين تركيز كل من
الھرمون الذكري والھرمون المحفز للخاليا البينية مع حجم القذفة فيما كانت العالقة سلبية مع باقي صفات السائل المنوي ،كما كانت العالقة
إيجابية بين الھرمون المحفز للجريبات وصفات السائل المنوي المدروسة ماعدا تركيز النطف حيث كانت العالقة سلبية ،وظھر االرتباط ) r
 (= - 0.773معنويا" ) (P<0.05فقط بين تركيز الھرمون الذكري وتركيز النطف .كما لوحظ وجود عالقة سلبية بين تركيز الھرمون الذكري
والھرمون المحفز للخاليا البينية ،وعالقة ايجابية بين الھرمون الذكري والھرمون المحفز للجريبات ،كما لوحظ وجود ارتباط سلبي ) r = -
 (0.664معنوي ) (P<0.001بين الھرمون المحفز للخاليا البينية والھرمون المحفز للجريبات .يستنتج من الدراسة الحالية ان أعلى نشاط
تناسلي للكباش العواسية كان في فصل الخريف وفي شھر تشرين االول تحديدا" ،وان للموسم تأثير معنوي على تركيز الھرمون الذكري
فقط ،كما يتأثر الھرمون الذكري فقط ويزداد معنويا" بعد عملية جمع السائل المنوي

Effect of reproductive season and semen collection on the concentration of some
reproductive hormones of Awassi rams
Sh.H. Ali and M.B. Taha
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Abstract
The study was conducted to estimate the concentration of Follicle Stimulating Hormone (FSH), Interstitial Cell Stimulating
Hormone (ICSH) and Testosterone (T) in Awassi ram serum, the effect of reproductive seasons and semen collection on the
concentration of these hormones. Six Awassi rams, aged 3-4 years and weighted 55-60 kg, were used in this study. Artificial
vagina was used for semen collection every two weeks along the study period (July 2010 to February 2011). Semen samples
were evaluated immediately after collection to determine volume, mass, individual motility and sperm concentration. Blood
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samples were collected before and after 30 min. of semen collection. The concentration of T was evaluated by ELISA, and
concentration of FSH and ICSH were determined using the Immunofluorescence assay. Results showed that the average
concentration of T, FSH and ICSH were 2.33 ± 0.22, 1.60 ± 0.20 and 0.53 ± 0.17 ng/ml, respectively. There was no significant
variation between rams in all three determined hormones. The concentration of T and ICSH was highly significant (P<0.05) in
autumn than in summer and winter. There was a significant (P<0.05) variation observed in concentration of T between summer
and winter, while no variation in FSH concentration between the year seasons. The concentration of T during the reproductive
season was highly significant (P<0.001) than its concentration out of season. There was a significant (P<0.001) increase in T
concentration after semen collection. The concentration of T and ICSH has a positive relationship with ejaculate volume, and
negative relationship with other semen parameters. The relationship was negative between FSH and sperm concentration and
positive with other sperm parameters. Only a significant (P<0.05) negative correlation (r = -0.773) was observed between T
and sperm concentration. The relationship was negative between T and ICSH and positive between T and FSH, and a
significant (P<0.001) negative correlation (r = -0.663) was observed between ICSH and FSH. It be concluded that the higher
sexual activity of Awassi rams was in autumn especially in October, and only the T was affected by reproductive season and
increased after semen collection.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

موسم التناسل وعملية جمع السائل المنوي على تركيز ھذه
الھرمونات.

المقدمة
تعد األغنام من الحيوانات الموسمية التي يكون تناسلھا خالل
فترة النھار القصير ) ،(١وتشير المصادر إلى ان الموسمية غير
واضحة عند الكباش فھي قادرة على التزاوج في أي وقت من
السنة اال ان القدرة الجنسـية وكميـة ونوعية الســائل المنـوي
تنخفض خارج موسم التناسـل ).(٢
تنظم الدورة التناسلية في الكباش من خالل عمل مجموعة من
الھرمونات ،إذ تعد ھذه الھرمونات رسائل كيميائية تعمل على
تنسيق نشاطات الخاليا المختلفة في الكائنات الحية متعددة الخاليا
فضال" عن إمكانية إستخدامھا إلحداث تغييرات نسبية في اجسام
ھذه الكائنات ) .(٣ففي عدد من الحيوانات مثل الكباش يتغير
متوسط مستوى بعض الھرمونات في الدم والتي تتوالى على مدار
السنة ) (٧-٤نتيجة النمط الموسمي الذي تسلكه الكباش في
نشاطھا الجنسي ) ،(٨ومن ھذه الھرمونات الھرمون المحفز
للخاليا البينية )Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICSH
والھرمون الذكري  Testosteroneواللذان يفرزان بشكل نبضات
) (١٣-٩أما الھرمون المحفز للجريبات )Follicle (FSH
 Stimulating Hormoneفإنه يفرز بصورة منتظمة جداً ).(١٤،٦
تختلف الكباش في الصفات اإلفرازية للھرمونات المحفزة
للقند  gonadotropinحيث لم يجد الفسلجيين اساس لھذا اإلختالف
) .(١٧-١٥كما تعمل ھذه الھرمونات بصورة مترابطة إذ نالحظ
ان تحرر نبضات المستوى األساس للھرمون المحفز للخاليا
البينية يرتبط بقوة بإفراز الھرمون الذكري ،أما إطالق اإلنتاج
اليومي من النطف يتعلق بالھرمون المحفز للجريبات و )أو(
الھرمون الذكري والتي تحسن من أداء الخصى في الشروع
بدورة إنتاج النطف ).(١٨
صممت ھذه الدراسة والتي ھدفت إلى قياس تركيز الھرمون
المحفز للجريبات ،الھرمون المحفز للخاليا البينية والھرمون
الذكري في مصل دم الكباش العواسية ،ودراسة تأثير كل من

المواد وطرائق العمل
اجريت الدراسة خالل المدة من  ٢٠١٠/٧/١ولغاية
 ،٢٠١١/٢/٢٨إذ تضمنت ھذه المدة موسم التناسل في االغنام
)بداية تموز الى منتصف شھر ايلول( ومدة خارج موسم التناسل
)منتصف شھر ايلول الى بداية شھر إذار( ).(١٩
أستخدم في ھذه الدراسة ستة كباش عواسية تراوحت أعمارھا
مابين  ٤-٣سنوات ،وأوزانھا مابين  ٦٥-٥٥كغم ،وضعت
الحيوانات تحت الظروف البيئية والتغذوية نفسھا ،وذلك في بيت
الحيوانات التابع لكلية الطب البيطري.
جمعت عينات السائل المنوي من الكباش باستخدم المھبل
الصناعي من نوع (USA) Kruuseوبمعدل مرة واحدة كل
أسبوعين طيلة مدة الدراسة .وتم فحص وتقييم عينات السائل
ً
مباشرة ،حيث تضمنت الفحوصات قياس حجم
المنوي بعد الجمع
القذفة )باستخدام انبوبة اختبار مدرجة( وتقدير الحركة الجماعية
والفردية وكذلك تقدير تركيز كل عينة )باستخدام جھاز المطياف
اللوني .(٢٠) (Colorimeter
جمعت عينات الدم من الوريد الوداجي مرة واحدة كل
أسبوعين وعلى مدار مدة الدراسة ،وكذلك تم سحب عينات من
الدم بعد  ٣٠دقيقة من جمع السائل المنوي .تركت العينات مدة
 ٢٤ساعة بدرجة حارة الثالجة ،بعدھا تم فصل وعزل مصل الدم
باستخدام جھاز الطرد المركزي بمعدل  ٣٠٠٠دورة /دقيقة لمدة
خمس دقائق ،حفظت عينات المصل بدرجة ° ٢٠-م لحين موعد
قياس تركيز الھرمونات فيھا.
تم قياس تركيز الھرمون الذكري بطريقة االليزا ELISA
وبإستخدام عدة الفحص الخاصة لھذا الھرمون ) Testosterone
 .(Product Code: 3725-300, Monobind Inc., USAوتم قراءة
طبق االليزا باستخدام جھاز قراءة األطباق الدقيقة Universal
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) (P<0.05بين تركيزه في فصل الصيف عنه في فصل الشتاء .أما
تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية فقد وجد انه أعلى معنويا
) (P<0.05في فصل الخريف بالمقارنة مع مستواه في فصل
الصيف والشتاء اللذان لم يالحظ وجود فرق معنوي في تركيز
ھذا الھرمون بينھما .في حين كانت لم يختلف تركيز الھرمون
المحفز للجريبات معنويا" بين فصول السنة.
يلخص الجدول رقم  ٣نتائج تركيز الھرمونات المدروسة
خالل موسم التناسل وخارجه ،حيث ظھر تركيز الھرمون
الذكري داخل موسم التناسل أعلى معنويا" ) (P<0.001بالمقارنة
مع تركيزه خارج الموسم ،في حين لم يالحظ وجود فرق معنوي
في تركيز كل من الھرمون المحفز للخاليا البينية والھرمون
المحفز للجريبات خالل موسم التناسل عنه خالل المدة خارج
موسم التناسل.
الجدول  ٤يبين تركيز الھرمونات عند الكباش قبل وبعد جمع
السائل المنوي ،إذ لوحظ وجود ارتفاع معنوي ) (P<0.001في
تركيز الھرمون الذكري بعد جمع السائل المنوي ،في حين لم يكن
لعملية جمع السائل المنوي تأثير معنوي على تركيز كل من
الھرمون المحفز للخاليا البينية والھرمون المحفز للجريبات.
الجدول  ٥يوضح العالقة ما بين تركيز كل من الھرمون
الذكري والھرمون المحفز للخاليا البينية والھرمون المحفز
للجريبات مع صفات السائل المنوي للكباش ،إذ تبين وجود عالقة
ايجابية ) (r = 0.618بين تركيز الھرمون الذكري وحجم القذفة
فيما كانت العالقة سلبية بين تركيز الھرمون الذكري وباقي
صفات السـائل المنوي )تركيز النطف ) ،(r = - 0.773الحركة
الجماعية ) (r = - 0.309والفردية ) (r = - 0.166وظھر االرتباط
معنويا" ) (P<0.05فقط بين تركيز الھرمون الذكـري وتركيـز
النطف .أما الھرمـون المحفز للخاليـا البينية فقد كانت عالقته
ايضا" ايجابية ) (r = 0.053مع حجم القذفة وسلبية مع بقية صفات
السائل المنوي )تركيز النطف ) ،(r = - 0.476الحركة الجماعية
) (r = - 0.502والفردية ) ،(r = - 0.288ولم يسجل اي ارتباط
معنوي بين تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية وصفات السائل
المنوي ،كما كانت العالقة ايجابية بين الھرمون المحفز للجريبات
وصفات السائل المنوي المدروسة ماعـدا تركيز النطف حيث
كانـت العالقة ) (r = - 0.212سلبية ،ولم يسجل ارتباط معنوي بين
تركيز الھرمون المحفز للجريبات وصفات السائل المنوي.
لوحظ وجود عالقة سلبية ) (r = - 0.295بين تركيز الھرمون
الذكري والھرمون المحفز للخاليا البينية ،اال ان االرتباط بين
تركيز الھرمونين لم يكن معنويا" .أما العالقة بين الھرمون
الذكري والھرمون المحفز للجريبات فقد كانت ايجابية ) = r
 (0.154اال ان االرتباط بينھما لم يكن ايضا" معنويا" .كما لوحظ
وجود عالقة سلبية ) (r = - 0.664بين الھرمون المحفز للخاليا
البينية والھرمون المحفز للجريبات حيث كان االرتباط بين ھذين
الھرمونين معنويا" ).(P<0.001

EXL 800, Bio Tec. Instruments Inc, ) Microplate Reader
 (USAوبطول موجي  ٤٥٠نانوميتر .نقلت البيانات الى برنامج
 (Version 5.04, Netherland) Titriإذ تم الحصول على المنحنى

القياسي للمحاليل القياسية الذي تم من خالله حساب تركيز
العينات.
تم قياس تركيز الھرمون المحفز للجريبات والھرمون المحفز
المناعي
التألق
تقنية
باستخدام
البينية
للخاليا
 Immunofluorescence assayوباستخدام جھاز TOSOH AIA-
TOSOH

Analyzer,

Immunoassay

(Automated

360

) .Bioscience, Inc., USAواستخدم لقياس الھرمون المحفز
للجريبات عدة الفحص الخاصة ) TOSOH, ST AIA-PACK
 ،(FSH-A516837أما الھرمون المحفز للخاليا البينية فقد تم قياس
تركيزه باستخدام عدة الفحص )TOSOH, ST AIA-PACK LH-
.(A513941
تم تحليل البيانات في ھذه الدراسة باستخدام تحليل التباين
) ،Analysis of Variance (ANOVAوفي حال ظھرت اختالفات
معنوية بين المجاميع استخدم اختبار دنكن Duncan’s Multiple
 Range Testلتثبيت مواضع االختالف بين المجاميع .كما
Pearson correlation
واستخدم اختبار معامل االرتباط
 coefficientsلتحديد العالقة ما بين صفات السائل المنوي وتركيز
الھرمونات من جھة والعالقة بين الھرمونات من جھة اخرى .تم
تطبيق جميع التحليـالت االحصـائية في ھذه الدراسة باستخدام
برنامج التحليل االحصائي (Jandel Scientific Sigmastat
) .Softwaer V3.1وتم اعتماد مستوى المعنوية  P<0.05بوصفھا
حدا" أدنى للفروقات المعنوية.
النتائج
بينت نتائج الدراسة وجود فروقات قليلة في تراكيز
الھرمونات المدروسة بين الكباش المستخدمة في الدراسة )جدول
 ،(١حيث تراوح مستوى الھرمون الذكري ما بين ± ١,٩٩
 ٠,٣٦و  ٠,٤٤ ± ٢,٨٩نانوغرام/مل وبمعدل ٠,٢٢ ± ٢,٣٣
نانوغرام/مل .كما تباين تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية
عند الكباش مابين  ٠,١٣ ± ٠,٤٤و  ٠,١٠ ± ٠,٦٦نانوغرام/مل
وبمعدل  ٠,١٧ ± ٠,٥٣نانوغرام/مل .أما تركيز الھرمون
المحفز للجريبات فقد اختلف بين الكباش ما بين  ٠,١١ ± ١,٢٥و
 ٠,١٤ ± ١,٧٠نانوغرام/مل وبمعدل ٠,٢٠ ± ١,٦٠
نانوغرام/مل .لم تظھر التحليالت االحصائية وجود فروقات
معنوية في تركيز الھرمونات المدروسة بين الكباش المستخدمة
في الدراسة.
يبين الجدول  ٢تركيز الھرمونات المدروسة خالل فصول
السنة ضمن مدة الدراسة ،حيث لوحظ وجود اختالفات معنوية في
تركيز الھرمون الذكري والھرمون المحفز للخاليا البينية ،إذ ظھر
ان تركيز الھرمون الذكري مرتفعا معنويا ) (P<0.05في فصل
الخريف عنه في فصلي الصيف والشتاء وكذلك كان الفرق معنويا
٧٧

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦عدد إضافي (٨١-٧٥) ٢٠١٢ ،٢
وقائع المؤتمر العلمي السادس ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل
جدول  :١الفروقات الفردية بين الكباش في تركيز الھرمونات )المعدل  ±الخطأ القياسي(.
رقم الحيوان
١
٢
٣
٤
٥
٦
الكلي

تركيز الھرمون الذكري
)نانوغرام/مل(
٠,٧٣ ± ٢,٣٧
٠,٣٦ ± ١,٩٩
٠,٣٩ ± ١,٤٦
٠,٤٤ ± ٢,٨٩
٠,٤٦ ± ٢,٤٦
٠,٣٤ ± ٢,٧٤
٠,٢٢ ± ٢,٣٣

تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية
)نانوغرام/مل(
٠,١٠ ± ٠,٦٦
٠,١٣ ± ٠,٤٤
٠,١٧ ± ٠,٦١
٠,١٧ ± ٠,٥٥
٠,١٩ ± ٠,٤٦
٠,١٢ ± ٠,٥٦
٠,١٧ ± ٠,٥٣

تركيز الھرمون المحفز للجريبات
)نانوغرام/مل(
٠,١٧ ± ١,٦٧
٠,١١ ± ١,٢٥
٠,١٦ ± ١,٦٨
٠,١٤ ± ١,٧٠
٠,٢٤ ± ١,٥٠
٠,١٦ ± ١,٣٧
٠,٢٠ ± ١,٦٠

جدول  :٢تركيز الھرمونات )المعدل  ±الخطأ القياسي( عند الكباش بين فصول السنة خالل مدة الدراسة.
تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية
تركيز الھرمون الذكري
الفصل
)نانوغرام/مل(
)نانوغرام/مل(
b ٠,١٤ ± ٠,٤٦
b٠,٢٨ ± ٢,٢٩
الصيف
a ٠,١٢ ± ٠,٦٤
a٠,٣٤ ± ٣,٠١
الخريف
b ٠,١٨ ± ٠,٤٩
c٠,٣٥ ± ١,٩٤
الشتاء
 c - aالحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي ).(P<0.05

تركيز الھرمون المحفز للجريبات
)نانوغرام/مل(
a ٠,٢٦ ± ١,٥٨
a ٠,١٧ ± ١,٦٥
a ٠,٢٥ ± ١,٤٩

جدول  :٣تركيز الھرمونات )المعدل  ±الخطأ القياسي( عند الكباش داخل موسم التناسل وخارجه.
تركيز الھرمون الذكري
الموسم التناسلي
)نانوغرام/مل(
* ٠,٢٧ ± ٢,٣٦
داخل الموسم
٠,٣٩ ± ١,٧٩
خارج الموسم
* وجود فرق معنوي ) (P<0.001ضمن العمود الواحد.

تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية
)نانوغرام/مل(
٠,١٦ ± ٠,٥٠
٠,١٥ ± ٠,٤٨

تركيز الھرمون المحفز للجريبات
)نانوغرام/مل(
٠,٢٢ ± ١,٥٩
٠,٣٠ ± ١,٥٣

جدول  :٤تركيز الھرمونات )المعدل  ±الخطأ القياسي( عند الكباش قبل وبعد جمع السائل المنوي.
تركيز الھرمون الذكري
وقت جمع السائل
)نانوغرام/مل(
المنوي
* ٠,٤١ ± ٢,١٩
قبل الجمع
* ٠,٥٨ ± ٣,٠٧
بعد الجمع
* وجود فرق معنوي ) (P<0.001ضمن العمود الواحد.

تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية
)نانوغرام/مل(
٠,١٥ ± ٠,٥٤
٠,٢٣ ± ٠,٥٦

تركيز الھرمون المحفز للجريبات
)نانوغرام/مل(
٠,٢٩ ± ١,٥٣
٠,٣٨ ± ١,٦٦

جدول  :٥االرتباط بين تركيز الھرمونات وصفات السائل المنوي.
صفات السائل المنوي
حجم القذفة
تركيز النطف
الحركة الجماعية
الحركة الفردية

الھرمون الذكري
٠,٦١٨
 ٠,٧٧٣ ٠,٣٠٩٠,١٦٦ -

معامل االرتباط
الھرمون المحفز للخاليا البينية
٠,٠٥٣
 ٠,٤٧٦ ٠,٥٠٢ ٠,٢٨٨٧٨

الھرمون المحفز للجريبات
٠,٠٨١
 ٠,٢١٢٠,٥١٩
٠,٦١١

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦عدد إضافي (٨١-٧٥) ٢٠١٢ ،٢
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معنوى على تركيز ھذه الھرمونات باختالف ساللة وعمر الكباش
) .(٢٩،٢٢لقد سجل في دراسات سابقة اختالفات فردية بين
الكباش في تركيز ھرمونات القند والھرمون الذكري ،إذ وجد
اختالف معنوي بين الكباش في تركيز ھرمونات القند )،(٣٠
وكانت النتائج متفقة مع دراسات توصلت الى النتيجة نفسھا )-١٥
 ،(١٧كما وجد فرق معنوي في مستوى الھرمون الذكري بين
الكباش من ساللة الرحماني ).(٢٥
يتضح من نتائج الدراسة الحالية وجود تأثير معنوي لفصول
السنة على تركيز كل من الھرمون الذكري والھرمون المحفز
للخاليا البينية إال أن ھذا التأثير لم يكن معنويا على تركيز
الھرمون المحفز للجريبات عند الكباش ،وربما يكون السبب في
التوصل الى ھذه النتيجة ھو ارتباط كل من الھرمون المحفز
للخاليا البينية والھرمون الذكري بصفة الرغبة الجنسية التي
تتغير حسب فصول السنة ) ،(١٨في حين يكون الھرمون المحفز
للجريبات مرتبط بعملية انتاج النطف وھذه العملية تكون مستمرة
على مدار السنة .اتفقت ھذه النتيجة مع نتائج دراسات اخرى
سجل فيھا اختالفات معنوية في كل من الھرمون الذكري
والھرمون المحفز للخاليا البينية باختالف فصول السنة ،إذ وجد
 (٢٤) Gundoganتاثير معنوي للموسم على تركيز الھرمون
الذكري ،أما الدراسة التي اجراھا (١٨) Dickson and Sanford
التي شملت اربع سالالت من الكباش فقد وجد فيھا تأثير معنوي
لألشھر على تركيز الھرمون الذكري في السالالت االربع بينما
كان التأثير معنويا" على تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية
في ساللتين فقط ،أما نتائج تركيز الھرمون المحفز للجريبات فقد
اختلفت عن دراسات سابقة وجد فيھا فرق معنوي في الھرمون
المحفز للجريبات بين أشھر السنة ) ،(٢٦وكذلك الحال مع
الدراسة التي اجراھا  (١٨) Dickson and Sanfordإذ وجد تأثير
لألشھر على تركيز الھرمون المحفز للجريبات في ساللة واحدة
من مجموع أربع سالالت.
وجد في الدراسة الحالية أعلى تركيز للھرمون الذكري في
فصل الخريف ،اتفقت ھذه النتيجة مع نتائج البحث الذي اجراه
 (٢٩) Lincolnعلى كباش من ساللة  Mouflonاالوربية ،إذ
سجل أعلى تركيز للھرمون الذكري في فصل الخريف ،كما كانت
نتائج الدراسة متفقة ايضا" مع الدراسة التي قام بھا Dickson and
 (١٨) Sanfordالتي شملت اربع سالالت من الكباش ،إذ وجدا ان
أعلى تركيز للھرمون الذكري في فصل الخريف في السالالت
االربع ،كذلك أتت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع الدراسة التي
اجريت من قبل  (١٣) Schanbacher and Fordإذ وجد ارتفاع
تركيز الھرمون الذكري معنويا في فصل الخريف .أما الدراسة
التي اجريت من قبل  Sanfordوجماعته ) (٣١التي شملت ثالث
سالالت من الكباش ،فلم تتفق نتائجھا تمأما" مع نتائج الدراسة
الحالية ،إذ وجد ان أعلى تركيز للھرمون الذكري في نھاية فصل
الصيف وبداية فصل الخريف.
بينت نتائج الدراسة الحالية ان االختالفات في مستوى
الھرمون المحفز للخاليا البينية خالل فصول السنة كانت مشابھة

المناقشة
سجل في ھذه الدراسة معدل تركيز الھرمونات على طول مدة
الدراسة وللكباش جميعھا .اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع عدد من
الدراسات واختلفت مع دراسات اخرى ،وقد يعود السبب في ھذه
االختالفات الى ساللة الكباش او الطريقة المستخدمة لقياس
مستوى الھرمونات .إن تركيز الھرمون الذكري المسجل في ھذه
الدراسة مقارب لما سبق وان سجل في دراسات سابقة إذ تراوح
تركيز الھرمون الذكري عند الكباش بين  ١,٢و ٢,٥
نانوغرام/مل ) ،(٢١وفي دراسة اخرى شملت ثالث سالالت من
االغنام ظھر تركيز الھرمون الذكري  ٢,٤و  ٢,٦و ٢,٧
نانوغرام/مل ) ،(٢٢كما وان تركيز الھرمون الذكري المسجل
في ھذه الدراسة أقل من التركيز المسجل في الدراسة التي اجراھا
 Langfordوجماعته ) (٢٣إذ شملت الدراسة كباش من سالالت
عدة تراوح مستوى الھرمون الذكري بين  ٣,٥و ٧,٨
نانوغرام/مل ،كذلك فان التركيز المسجل في الدراسة الحالية أقل
مما سجل من قبل  (٢٤) Gundoganفي ساللتين من االغنام )٤,٢
و  ٣,٧نانوغرام/مل( وايضا ً أقل مما سجل سابقا ) (٢٥في كباش
الرحماني ) ٥,٤٦نانوغرام/مل( .أما تركيز الھرمون المحفز
للخاليا البينية المسجل في ھذه الدراسة فقد كان مقاربا لما سبق
) (٢٢لمستوى الھرمونات في ثالث سالالت من الكباش حيث
كان تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية عندھا  ٠,٧و  ٠,٩و ١
نانوغرام/مل ،وبالمقارنة مع دراسات اخرى ظھر تركيز
الھرمون المحفز للخاليا البينية في ھذه الدراسة أعلى مما سجله
 Sanfordوجماعته ) ٠,٣) (٢٦نانوغرام/مل( ،وأقل بكثير عن
التركيز المسجل من قبل ٢,٨) (٢٧) Crim and Geschwind
نانوغرام/مل( .أما ما يخص تركيز الھرمون المحفز للجريبات
فقد كانت النتائج المسجلة في ھذه الدراسة مقاربة لما لوحظ سابقا
) (٢٨إذ تراوح مستوى الھرمون المحفز للجريبات بين ٥-٢
نانوغرام/مل ،كما وبينت النتائج ان تركيز الھرمون المحفز
للجريبات المسجل في الدراسة الحالية قليل بالمقارنة مع
الدراسات السابقة التي تضمنت قياس مستوى الھرمون المحفز
للجريبات إذ سجل  Sanfordوجماعته ) (٢٢تركيز ھذا الھرمون
في ثالث سالالت مختلفة من االغنام وكانت  ٨٤و  ١٠٤و ١٠٦
نانوغرام/مل ،وفي دراسة اخرى شملت اربع سالالت من االغنام
سجلن فيھا تركيز الھرمون المحفز للجريبات  ٤٦,٩و  ٥٠,٣و
 ٨٦و  ١٤٠نانوغرام/مل ) ،(١٨أما الدراسة التي اجراھا Crim
 (٢٧) and Geschwindفكان تركيز الھرمون المحفز للجريبات
عند الكباش  ١٠,٣نانوغرام/مل.
من خالل نتائج الدراسة الحالية اتضح وجود اختالفات بين
الكباش في مستويات كل من الھرمون الذكري ،والھرمون المحفز
للخاليا البينية والھرمون المحفز للجريبات ولكن ھذه االختالفات
لم تكن معنوية ،وقد يكون السبب في ذلك الى ان الكباش
المستخدمة في ھذه الدراسة كانت بعمر متقارب ومن الساللة
نفسھا وذات نشاط جنسي متساو تقريبا" ،إذ سبق وان وجد تأثير
٧٩

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦عدد إضافي (٨١-٧٥) ٢٠١٢ ،٢
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المحفز للخاليا البينية بعد الجماع .كما اتت نتائج تركيز الھرمون
المحفز للجريبات في ھذه الدراسة متفقة مع نتائج Sanford
وجماعته ) (٢٦إذ لم يالحظ وجود تأثير معنوي لعملية الجماع
على تركيز الھرمون المحفز للجريبات.
من خالل استعراض المراجع لوحظ قلة الدراسات التي
اھتمت بالعالقة بين تركيز الھرمونات وصفات السائل المنوي
منھا في الكباش ) (٢٥واالنسان ) ،(٣٣لقد بينت نتائج الدراسة
الحالية وجود عالقة ايجابية معنوية بين تركيز الھرمون الذكري
وحجم القذفة فيما كانت العالقة سلبية مع باقي صفات السائل
المنوي ،لقد اختلفت نتائج ھذه الدراسة مع الدراسة التي اجريت
من قبل  (٢٥) Kishkالذي سجل عالقة ايجابية بين مستوى
الھرمون الذكري في الكباش من ساللة الرحماني وصفات السائل
المنوي )الحركة ،حجم القذفة ،التركيز( ،أما الدراسة التي اجريت
في االنسان ) (٣٣فقد لوحظ فيھا وجود عالقة ايجابية بين تركيز
الھرمون الذكري مع حجم القذفة وتركيز النطف ،وسلبية مع
حركة النطف ،وھذه النتيجة مقاربة لنتائج الدراسة الحالية .أما
الھرمون المحفز للخاليا البينية فقد كانت عالقته ايضا" ايجابية
مع حجم القذفة وسلبية مع بقية صفات السائل المنوي ،ان ھذه
النتيجة كانت متفقة مع  Uhlerوجماعته ) (٣٣الى حد ما إذ الحظ
في االنسان وجود عالقة سلبية بين تركيز الھرمون المحفز
للخاليا البينية مع حجم القذفة وتركيز النطف وحركة النطف .وجد
في الدراسة الحالية عالقة ايجابية بين الھرمون المحفز للجريبات
وصفات السائل المنوي المدروسة ماعدا تركيز النطف إذ كانت
العالقة سلبية ،وھذه النتيجة اختلفت مع نتائج  Uhlerوجماعته
) (٣٣الذي سجل عالقة سلبية بين تركيز الھرمون المحفز
للجريبات وصفات السائل المنوي في االنسان.
لوحظ في الدراسة الحالية وجود عالقة سلبية بين تركيز
الھرمون الذكري والھرمون المحفز للخاليا البينية ،اتفقت ھذه
النتيجة مع الدراسة التي اجراھا  Sanfordوجماعته ) (٢٦حيث
وجد عالقة سلبية معنوية بين الھرمون الذكري والھرمون المحفز
للخاليا البينية في الكباش ،إال أن نتائج ھذه الدراسة كانت مخالفة
تمأما" لما سجل في دراسات اخرى لوحظ فيھا وجود عالقة
ايجابية بين الھرمون الذكري والھرمون المحفز للخاليا البينية عند
الكباش ) (١٨،١٣وكذلك في االنسان ).(٣٣
أما العالقة بين الھرمون الذكري والھرمون المحفز للجريبات
فقد كانت ايجابية في ھذه الدراسة ،وھذا يتفق مع ما لوحظ من
ارتباط ايجابي معنوي بين الھرمون الذكري والھرمون المحفز
للجريبات في االنسان ) ،(٣٣إال أن ھذه النتيجة جاءت معاكسة
لما سجل في الكباش حيث لوحظ وجود عالقة سلبية بين الھرمون
المحفز للجريبات والھرمون الذكري ).(٢٦
ولوحظ في ھذه الدراسة وجود عالقة سلبية بين الھرمون
المحفز للخاليا البينية والھرمون المحفز للجريبات ،وھذه النتيجة
مخالفة لما لوحظ في الدراسات التي اھتمت بھذا الموضوع حيث
لوحظ وجود عالقة ايجابية بين تركيز الھرمون المحفز للخاليا

الى حد ما االختالفات والتغيرات في مستوى الھرمون الذكري،
إذ كان أعلى تركيز للھرمون المحفز للخاليا البينية في فصل
الخريف ايضا" ،اتفقت ھذه النتيجة مع نتائج Dickson and
 (١٨) Sanfordإذ تم تسجيل أعلى تركيز للھرمون المحفز
للخاليا البينية في فصل الخريف ،وذلك في ثالث سالالت من
الكباش من مجموع اربع سالالت شملتھا الدراسة ،كما اختلفت
النتيجة المسجلة في ھذه الدراسة مع نتائج  (٢٩) Lincolnالذي
وجد ان أعلى تركيز للھرمون المحفز للخاليا البينية في فصل
الصيف للكباش بعمر ست سنوات.
وتباين تركيز الھرمون المحفز للجريبات حسابيا" بين فصول
السنة إال أن التحليالت االحصائية لم تظھر فروقات معنوية في
تركيزه عبر فصول السنة .اتفقت نتائج الدراسة مع ما تم تسجيله
من قبل  (١٨) Dickson and Sanfordحيث لم يالحظ تأثير
معنوي لفصول السنة على تركيز الھرمون المحفز للجريبات في
ثالث من بين اربع سالالت من الكباش .كما اختلفت نتائج ھذه
الدراسة مع ما توصل اليه  (٢٩) Lincolnالذي سجل فروقات
معنوية في تركيز الھرمون المحفز للجريبات بين فصول السنة،
إذ ظھر أعلى تركيز لھذا الھرمون في فصل الخريف.
اظھرت نتائج الدراسة الحالية ان للموسم التناسلي تأثيرا"
معنويا" على تركيز الھرمون الذكري إال أن ھذا التأثير لم يكن
معنويا على تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية والھرمون
المحفز للجريبات ،ان ھذه النتيجة تؤكد دور الھرمون الذكري في
النشاط الجنسي للكباش حيث سبق وان اثبت الدور المھم الذي
يلعبه الھرمون الذكري في السلوك التناسلي ).(٣٢
اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسات عديدة اجمعت
على االرتفاع المعنوي للھرمون الذكري خالل موسم التناسل عنه
في الفترة خارج موسم التناسل ) ،(٣١،٢٦،١٣لكن نتائج ھذه
الدراسة اختلفت مع نتائج  (١٣) Schanbacher and Fordو نتائج
 Sanfordوجماعته ) (٢٦إذ وجدوا تأثيرا" معنويا" للموسم على
تركيز الھرمون المحفز للخاليا البينية ،كذلك فان نتائج الدراسة
الحالية مختلفة مع نتائج  Sanfordوجماعته ) (٣١الذي سجل
تأثيرا" معنويا" للموسم على تركيز الھرمون المحفز للجريبات.
بينت نتائج الدراسة الحالية وجود تأثير معنوي لعملية جمع
السائل المنوي على تركيز الھرمونات حيث لوحظ ارتفاع معنوي
في تركيز الھرمون الذكري ،أما الھرمون المحفز للخاليا البينية
والھرمون المحفز للجريبات فقد ارتفعا ايضا" بعد جمع السائل
المنوي إال أن االرتفاع لم يكن معنويا" .اتفقت نتائج تركيز
الھرمون الذكري مع ما توصل اليه  Sanfordوجماعته ) (٢٦إذ
وجد زيادة في تركيز الھرمون الذكري بعد الجماع في واحدة من
سالالت الكباش التي شملتھا دراسته ،لكن ھذه النتيجة كانت
مختلفة عن نتائج  (٢٥) Kishkالذي لم يسجل فرقا" معنويا" في
مستوى الھرمون الذكري قبل وبعد جمع السائل المنوي في
الكباش من ساللة الرحماني ،أما نتائج تركيز الھرمون المحفز
للخاليا البينية فقد اختلفت عن النتائج المسجلة من قبل Sanford
وجماعته ) (٢٦الذي الحظ ارتفاع معنوي في تركيز الھرمون
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(٣٠،٢٦) البينية وتركيز الھرمون المحفز للجريبات عند الكباش
.(٣٣) وكذلك عند االنسان
يستنتج من الدراسة الحالية ان أعلى نشاط تناسلي للكباش
،"العواسية كان في فصل الخريف وفي شھر تشرين االول تحديدا
 كما،وان للموسم تأثير معنوي على تركيز الھرمون الذكري فقط
يتأثر الھرمون الذكري فقط ويزداد معنويا" بعد عملية جمع
 وتبين وجود عالقة سلبية لكل من الھرمون،السائل المنوي
الذكري والھرمون المحفز للخاليا البينية مع اكثر صفات السائل
 ووجود عالقة ايجابية بين الھرمون المحفز للجريبات مع،المنوي
 وتبين ايضا" وجود عالقة سلبية بين،أكثر صفات السائل المنوي
 ووجود عالقة،الھرمون الذكري والھرمون المحفز للخاليا البينية
،ايجابية بين الھرمون الذكري والھرمون المحفز للجريبات
ووجود ارتباط معنوي سلبي بين الھرمون المحفز للخاليا البينية
.والھرمون المحفز للجريبات
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