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  الخالصة

  
. المحلية لألفراخ الجھاز التناسلي الذكري في تطور ) ثايويوراسيلالبر وبيل(مضاد الدرقية تاثيرتھدف الدراسة الحالية الى معرفة 

ى  وبإعداد متساوية العشوائيا األفراخ نوع المحلي وبعمر يوم واحد، وزعت ذو العرف المفرد من الذكرا فرخا 36 في الدراسة استخدم
على حاوية  عليقهالمجموعتين الثانية والثالثة أعطيت بينما ،العلف القياسي أعطيت )مجموعة السيطرة (األولى المجموعة ،مجاميعثالث 
ابتداء من عمر يوم واحد  على التوالي PTU (Propylthiouracil( ثايويوراسيل البروبيلمن مركب مضاد الدرقية  % ٠,١ ،٠,٠١نسبة 

اسلي الذكري والصفات الجھاز التنفي تطور  PTU التجربة عند االسبوع الرابع لمعرفة تأثير المعاملة بالأفراخقتلت ، يوما 25ولمدة 
 ٤ أدت الى انخفاض معنوي في وزن الجسم عند عمر PTU أظھرت النتائج أن المعاملة بال.وبعض أعضاء الجسمالجنسية الذكرية الثانوية 

مقارنة  PTU من  %٠,١خصية اليمنى واليسرى في المجموعة المعاملة بجرعة المطلق والنسبي لل وزنال وارتفاع معنوي في ،اسابيع
فضال فاع العرف بعض الصفات الجنسية الذكرية الثانوية والمتمثلة بطول وارت في معنويا إرتفاعآ  النتائجأظھرتكما بمجموعة السيطرة 

  .والقلبعن ارتفاع معنوي في الوزن النسبي لكل من وزن الكبد 
 

Effect of antithyroid propyl thiouracil on male reproductive system development in 
local chicks 

 
N.A.H. Alkasim and I.E. Jobury 
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Abstract 
 

The aim of this experiment is to study the effects of antithyroid agent (Propylthiouracil, PTU) on domestic chicks male 
reproductive system. 36 local male one day old chicks were used. Chicks were distributed randomly to three groups, first 
group (control group) fed standard diet, while 2nd and 3 rd groups were fed diet contain 0.01 and 0.1 % of antithyroid agent 
(Propylthiouracil PTU) respectively, from 1 - 25 days of age. Chicks were killed at the end of 4th week in order to study the 
effects of PTU treatment on some male reproductive system and secondary sexual characteristic as well as some body organs. 
Results revealed that PTU treatment significantly decreased body weight, significantly increased right and left testis 
percentage and absolute weights in group treated with 0.1% PTU compared with the control group. Treatment also 
significantly increase comb length and height as well as in liver and heart weights. 
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 المقدمة
  

 ھذه العوامل منلحيوان تحت تأثير عوامل عديدة ويقع تناسل ا
 إذ يلعب ھرمون الدرقية دورا ،المستوى الطبيعي لھرمون الدرقية

  .)١(مھما في تطور الخصى في الجرذان 

 Gonadsأجريت دراسات عديدة لمعرفة العالقة بين المناسل 
أن استئصال الغدة الدرقية ) ٣،٢ ( بينإذ،الدرقية في الجرذان و

Thyroidectomy وتأثيراتإلى انخفاض في تطور الخصى  أدى 
من الرغبة الجنسية مع التقليل سلبية في نمو وتطور النطف 

  .للذكور
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٣٤٨ 
 

في فترة النمو الحرجة  الدرقية دورا ھرمونل إن )٤(بين فيما 
 في Sertoli cell وتنظيم تكاثر ونمو خاليا سرتولي لخاليا ليدك
  Hypothyroidismحالة نقص الدرقية إن إحداث ) ٥( حين ذكر

 زيادة في نمو وتطور خاليا إلى حديثة الوالدة أدىفي الجرذان 
يا سرتولي  زيادة في عدد خالإلىبدوره  الذي أدىسرتولي و

كما  ، زيادة في حجم الخصىإلىوالخاليا النطفية وبالتالي أدى 
عكسية على نمو الخصى ونمو وتطور  تأثيرات إلى) ٥( أشار

  .hyperthyroidismالدرقية  فرط إحداثعند خاليا سرتولي 
 من PTU (Propylthiouracil( ثايويوراسيل وبيلالبريعتبر 
 مونيالمضادة للدرقية والتي تؤثر في تصنيع ھرالمركبات 

 كسينكما يؤثر في تحويل الثايرو) ٦( thyroid hormonesالدرقية 
)T4(thyroxine  اي ايودوثايرونين إلى الحالة الفعالة ترT3 

triiodo thyronine أن) ٦( في حين ذكر .)٧(الخاليا الھدف  في 
  عند التأثيرات السلبية الشائعة لھذا المركب التي ظھرتأكثر

انخفاض العدد الكلي لخاليا  ھيالحاالت السريرية   فيالمرضى
 في عمل ا كبيرسلبياتأثيرا  كما يحدث Leucopeniaالدم البيض 
 ).١٠-٨ (Hepatomegaly  تضخم الكبدإلىويؤدي  خاليا الكبد

 خصى  في خالياةواضح  ليس لھذا المركب تأثيراتأن) ٩ (بينو
 دراسات سابقة أشارتفي حين  .Human testicular cells اإلنسان

المضاد  PTUالـ بمركب   الحيوانات حديثة الوالدةمعاملةأن 
 خاليا ،سرتولي عدد خاليا ، زيادة حجم الخصىإلىأدت  للدرقية
  والفئرانالجرذان النطف اليومية في إنتاجوزيادة في  ليدك

)١٢،١١ .(   
في  PTUالـ مركب حول استخدام  ة الدراساتللقونظرا 

 األفراخ معاملة تأثيرمعرفة  إلىالحالية ھدفت الدراسة الطيور 
يوما على  ٢٥ ولمدة PTUالـ   واحد بمركببعمر يوم ةالمحلي
الجھاز التناسلي الذكري والصفات الجنسية الذكرية الثانوية تطور 

   .وبعض أعضاء الجسم
  

  المواد وطرائق العمل
  

ذكرا ذو العرف المفرد من  فرخا ٣٦استخدم في التجربة 
 ٤,٧٣ ± ٣٣,١٧ وبعمر يوم واحد وبمتوسط وزن النوع المحلي

/ لية الطب البيطري ك - التجربة في حقل الدواجن أجريت. غرام
 القاعة بغسلھا جيدا ثم تعقيمھا إعدادتم إذ  .جامعة الموصل

 كما جھزت ،بنشارة الخشب القاعة تفرشثم % ٤٠بالفورمالين 
األفراخ فضال عن توفير التھوية القاعة بمدافيء لحضانة 

 القياسية العليقة  علىاألفراخغذيت  .لألفراخالمناسبة  واإلضاءة
 بصورة لألفراخالعلف والماء  قدم) N R C, 1994(وفق  المعدة
 بإعدادبعمر يوم واحد  )فرخا ٣٦( التجربة أفراخ وزعت .حرة

 فرخ ١٢(ثالث مجاميع متساوية وبصورة عشوائية الى 
مركب مضاد الدرقية مضاف إليھا وغذيت على عليقه  )مجموعة/

 على األفراخ غذيت :مجموعة السيطرة؛ )١٣،١٤( PTUالـ 
حاوية  ة على عليقاألفراخغذيت  المجموعة الثانية، اسية قيعليقه

 من عمر وابتداء PTUالـ من مضاد الدرقية % ٠,٠١ على نسبة

 على األفراخ غذيت :المجموعة الثالثة، ا يوم٢٥يوم واحد ولمدة 
 .PTUالـ من مضاد الدرقية % ٠,١على نسبة  حاوية ةعليق

  .ا يوم٢٥وابتداءا من عمر يوم واحد ولمدة 
 وھي حية للحصول على أسابيع أربعةعمر باألفراخ ت نوز

 وأجريت عليھا داجيالومن منطقة الوريد ذبحت الوزن الحي ثم 
للحصول على الخصية اليمنى ثم الخصية  الصفة التشريحية

القلب والكبد بلة  الجسم والمتمثأعضاءاليسرى ثم الحصول على 
حسب  الثانوية الجنسية الذكرية  الصفاتتقدير وتم ،والطحال

  ).١٥(وصفھا  الطريقة التي
 لتحليل بيانات التجربة SPSS اإلحصائيتم استخدام البرنامج 

تلقائيا من خالل التصميم العشوائي الكامل، اذ حللت البيانات 
 One Way Analysis األحاديلتباين  ا باالعتماد على جدول تحليل

of Variance، المتوسطات استخرجت كما Mean أ القياسي والخط
Standard Error في حين أستخدم اختبار دنكن لمعرفة الفروق 

 .P > 0.05 المعنوية بين مجاميع التجربة وعند مستوى معنوية
)١٦.( 
  

  النتائج
  

 أدت )%٠,١، ٠,٠١ (PTU أن المعاملة بال)١( يبين جدول
و  ١٢٨,٣٦( في وزن الجسم P<0.01 انخفاض معنوي إلى

مجموعة مع مقارنة  ملة على التوالي لمجموعتي المعا)١٢٣,٠١
ان المعاملة ) ١(جدول يوضح كما  ) غرام١٦٦,٧٣(السيطرة 

في كل  P<0.05 أدت إلى ارتفاع معنوي% ٠,١بتركيز  PTUب
النسبي للخصية اليمنى واليسرى والوزن من الوزن المطلق 

  .مقارنة بمجموعة السيطرة
في  P<0.05 إلى ارتفاع معنوي PTUالـ أدت معاملة األفراخ ب

 إذ يوضح جدول، المدروسة الصفات الجنسية الذكرية الثانوية
 أدت إلى PTUالـ من % ٠,١ ان معاملة األفراخ بتركيز) ٢(

في كل من طول العرف وارتفاعه مقارنة  P<0.05 ارتفاع معنوي
 ،%٠,٠١  بتركيزPTUـبمجموعة السيطرة ومجموعة المعاملة ب

 بين P<0.05فروق معنوية في حين لم تظھر صفة طول القدم 
مجموعة السيطرة ومجموعتي المعاملة (مجاميع الدراسة الثالثة 

  .%)٠,١ ،٠,٠١ PTUـب
 % ٠,١ بجرعة PTUالـ بين التحليل اإلحصائي إن المعاملة ب

أدت إلى ارتفاع معنوي في الوزن النسبي لكل من الكبد والقلب 
 PTUالـ  بمقارنة بمجموعة السيطرة في حين لم تؤثر المعاملة

  ).٣(جدول . على الوزن النسبي للطحال
  

  المناقشة
  

الـ وجد من الدراسة الحالية ان معاملة األفراخ بمضاد الدرقية 
PTU أدى إلى انخفاض معنوي في وزن الجسم مقارنة بمجموعة 

الذي ذكر ) ١٧( وكانت ھذه النتيجة متوافقة مع ما وجده ،السيطرة
األفراخ او إحداث الدراق بواسطة ان استئصال الغدة الدرقية في 
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٣٤٩ 
 

إلى انخفاض   عن طريق التغذية أدتاألفراخ في goiterogenـ ال
 كما جاءت نتائج .عالي في معدل النمو في الذكور واإلناث

 في )٤(و  في الديوك الصغيرة )٢(الدراسة مؤيدة لما وجده 
إلى انخفاض في وزن  أدتPTU ـبان المعاملة ب الجرذان
إلى  أدت PTUالـ إلى إن معاملة األفراخ ب) ١٨(ار كما أش.الجسم

 انخفاض معنوي في تعبير الحامض النووي الرايبوزي الرسول
expression mRNAـال و  لمستقبالت ھرمون النموinsulin –like 

growth factor (IGF-1) في الكبد وبذلك فأن إي نقص في ھرمون 
  .الدرقية يؤدي الى انخفاض في معدل النمو

  
عند االسبوع الرابع  الجسم والوزن المطلق والنسبي للخصية اليمنى واليسرى  على وزنPTU بالاألفراختأثير معاملة ذكور ): ١( دولج

  .األفراخمن عمر 
  

  الصفات المدروسة

وزن الجسم   المجاميع
  )غم(

وزن الخصية 
اليمنى المطلق 

  )ملغم(

وزن الخصية 
اليسرى 

  )ملغم(المطلق

نى وزن الخصية اليم
 ١٠٠/ ملغم(النسبي 

  )غم من وزن الجسم

وزن الخصية اليسرى 
 ١٠٠/ ملغم(النسبي 

  )غم من وزن الجسم
  مجموعة السيطرة

  
166.73±9.59 
a 

21.67±5.09  
a 

23.65±2.72  
a 

13.71±2.21 
a  

21.70±3.43  
a  

بتركيز  مجموعة المعاملة
 PTUـمن ال %٠,٠١

128.36±8.39 
b 

23.45±18.31  
ab 

24.00±5.7 3  
a 

16.75±4.93  
ab 

18.50±4.59  
a 

 تركيز بمجموعة المعاملة
 PTUـمن ال %٠,١

123.01±5.58 
b 

9.68±22.37  
b 

40.60±8.45  
b 

28.03±5.52  
b 

37.67±7.83  
b 

  .P<0.05مستوى معنوية  المجاميع عند وجود فروق معنوية بين الواحد تدل على العمود  المختلفة فيفاألحر
  
 على بعض PTUالـ  باألفراخكور  تأثير معاملة ذ):٢ (جدول

طول العرف وارتفاع العرف (الذكرية الثانوية الجنسية الصفات 
  .األفراخ الرابع من عمر األسبوععند  )وطول القدم

  
  الصفات الجنسية الذكرية الثانوية

طول   المجاميع
العرف 

  )ملم(

ارتفاع 
العرف 

  )ملم(

طول 
القدم 

  )ملم(
  مجموعة السيطرة 

  
  

13.17±  
0.97  

a 

2.51±  
0.44  

a 

35.43±  
1.31 

a 
 مجموعة المعاملة

من  % ٠,٠١بتركيز
 PTUالـ 

14.70±  
0.56  

a 

4.43±  
0.64  

a 

37.20±  
3.37  

a  
 مجموعة المعاملة

الـ من % ٠,١بتركيز 
PTU 

21.40±  
0.64  

b 

7.13±  
0.90  

b 

47.78±  
13.90  

a 
وجود فروق معنوية  الواحد تدل على العمود األحرف المختلفة في

  .P<0.05مستوى معنوية  المجاميع عند ينب
   

زيادة معنوية في  % ٠,١  بتركيزPTUالـ المعاملة ب سببت
 النتيجة ھذه متفقة مع ما وجده ووزن الخصية اليمنى واليسرى 

من ان النسبة المئوية لالرتفاع في وزن الخصى  )٢١-١٩(

في الجرذان % ٨٠ تصل إلىPTU ـالنسبي لمجموعة المعاملة ب
  ).٢٢( األفراخ في% ٩٦ئران ووالف

  
 على الوزن PTUـ بالاألفراختأثير معاملة ذكور  :)٣(جدول 

عند االسبوع الرابع من  النسبي لكل من الكبد والقلب والطحال
  .األفراخعمر 

  
  الوزن النسبي

  المجاميع

 الكبد
/ ملغم(

 غم ١٠٠
من وزن 
  )الجسم

القلب 
/ ملغم(

 غم ١٠٠
من وزن 
  )الجسم

الطحال 
/ مملغ(

 غم ١٠٠
من وزن 
  )الجسم

  مجموعة السيطرة 
  
  

2829.86±  
206.74  

a 

708.13±  
30.74  

a 

185.97±  
28.50  

a 
مجموعة المعاملة 

من  % ٠,٠١بتركيز
 PTUالـ 

295.40±  
119.50  

a  

743.06±  
54.94  

a 

154.68±  
28.50  

a 
مجموعة المعاملة 

الـ من % ٠,١بتركيز 
PTU 

3876.58±  
426.66  

b 

526.34±  
72.35  

b 

156.99±  
9.28  

a 
وجود فروق معنوية  الواحد تدل على العمود األحرف المختلفة في

  .P<0.05مستوى معنوية  المجاميع عند بين
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٣٥٠ 
 

الـ  بمضاد الدرقية األفراخ معاملة أنوجد من الدراسة الحالية 
PTU إلى ارتفاع معنوي في الصفات الجنسية الذكرية أدت 

 ).بطول العرف وارتفاعه(الية ح والمتمثلة في دراستنا اللثانويةا
 PTUـ بمضاد الدرقية الاألفراخ معاملة أن وھذا ربما يعود إلى

أدى إلى ارتفاع معنوي في تركيز ھرمون التستوستيرون 
 المسؤول عن ظھور الصفات الجنسية وھو) ٢٤-٢٢،١٣(

  .)٢٥ (الذكرية الثانوية
 العرف ھو احد الصفات الجنسية أن إلى) ٢٦( أشاركما 

 ،ندروجيناتاالبواسطة يتحفز وان نمو العرف  كرية الثانويةالذ
 المستقبالت االندروجنية تتواجد في أن )٢٧( في حين ذكر

 في طول  الحاصلرتفاع المعنوي وبذلك فقد يرجع اال،العرف
إلى االرتفاع  الذي وجد في دراستنا الحالية وارتفاعهالعرف 

جاء نتيجة الحاصل في تركيز ھرمون التستوستيرون الذي 
 . PTUالـ المعاملة بمضاد الدرقية 

  
  شكر وتقدير 

  
جامعة الموصل ، يشكر الباحثان عمادة كلية الطب البيطري

جامعة ، والعاملين في بيت الحيوان التابع إلى كلية الطب البيطري
  .الموصل لدورھما الكبير في انجاز ھذا البحث
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