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 المستخلص

شهرا اوزانها  (10-12)اعمارها  تتراوحمن ذكور االرانب النيوزلندية والتي ( (20على  الدرااسة هذه اجريت 

وتم قياس ,ف ارانب  لعينات  الصي 01أرانب  لعينات الشتاء و 01قسمت االرانب الى مجموعتين .كغم ( 2.85-3.01)

70,12%)على التوالي متواسطتها الحرارة والرطوبة في فصل الشتاء وكانت 
o
C)  اما في . وشباطلشهري كانون الثاني

10,50الحرارة والرطوبة  على التوالي  كانت متواسطات درجةفصل الصيف فقد 
o
C) )%ومايس  لشهري نيسان . 

 Congestion  احتقان وجدالشتاء  والصيف   ىصلالتغيرات  النسيجية   للغدة  الكظرية  في  فوبفحص 

 odema of Adrenalفي قشرة الكظرية اديمةو, في قشرة الكظر   Hemorrhage & necrosisف وتنخرينزو

Cortex في فصل الشتاء والصيف. 

 

االرانب   - ذكورال – لغدة الكظريةا -التغيرات النسجية  -التوازن المائي للجسم  -التغيرات الفصلية  :الكلمات المفتاحية

   البيضاء النيوزلندية

 

 المقدمة

 

(. 1( )االليكتروليتاات)اذ يتكاون الجسام مان الساوائل واألماالح . الماء هو عنصر ااسااسي لجميع الكائناات الحياة

الحفاظ على نسبة وكمية ونوعية وصفات السوائل كما هو عليه في جميع الظاروف ومختلاف  بانهويعرف التوازن المائي 

كماا ان مصاطلا التاوازن الماائي . اي ان كمياة الساوائل المتناولاة يجاب ان تتسااوك ماع كمياة الساوائل المفقاودة. حاالتال

والتوازن المائي لسوائل الجسم يعتمد . داخل الجسم وفقا لظروف البيئة( االلكتروليتات)يطلق على توازن الماء والمحاليل 

لتاوازن الماائي الفسالجية هاي الصاوديوم والبوتااسايوم والكالسايوم والمغنسايوم ومحاليل ا. على اخذ وفقدان الماء والشوارد

  -clمثال الكلوراياد  anionاتياون اماا التاي تحمال شاحنة اساالبة فتسامى  cationكاتيون وهي تحمل شحنة موجبة وتسمى 

ازن المااائي تكماان فااي ان  اهميااة التااو .والفواساافات  والكبريتااات  وااليونااات  السااالبة العضااوية   -HCO3والبيكربونااات

وياتم قياااس التاوازن المااائي بوااسااطة اختباار الاادم الااذي . الحفااظ علااى األزموزياة التااي تاانظم االس الهيادروجيني فااي الاادم

السايطرة  -:اوال: وهناك ثالثة مفاهيم للتوازن المائي. وتحليل االدرار RBC,WBC,PCV,HB,Platletيتضمن تحليل 

وهناك نوعان مان الساوائل (. (2السيطرة على مستوك االدرار -:ثالثا,طرة على اسكر الدمالسي -:ثانيا,  على حرارة الجسم

وتكون حوالي ثلث الماء الكلي في الجسم ويتم فيها تحديد حجم Intracellular Fluidsاسوائل داخل الخاليا: الجسمية هي

وياتم تحدياد  Extracellular Fluids و اساوائل خاارا الخالياا, الساوائل داخال الخالياا بوااساطة محتاواه مان البوتااسايوم 

،  ويتم ادخال الماء  للجسم الحاي عان طرياق شارم المااء(. 3)حجم السائل خارا الخاليا بوااسطة محتواه من الصوديوم 

, الغااذاء ، وان الحااد االدنااى لشاارم الماااء فااي كاال يااوم  يعتمااد علااى الظااروف الخارجيااة مثاال الرطوبااة، الحاارارةوتناااول 

والتعارق ،التبخار ريار المحساوس , fecesوالبارازUrineأما فقدان المااء فياتم عان طرياق االدرار . ية والفعاليات الفسلج

وجااد هناااك تنااسااق وظيفااي وتركيبااي عااالي المسااتوك للغاادة ( 4)ففااي درااسااة اجرياات علااى الجمااال ( .(1،وهااواء الزفياار 

ها الفسالجي والنسايجي فاي تنظايم مااء الكظرية وكذلك  نالحظ زياادة حجام الغادة الكظرياة فاي فصال الشاتاء  وذلاك لادور

 .الجسم

تااثير التغيارات الفصالية فاي التاوازن الماائي للجسام وعالقتهاا باالتغيرات  معرفاةهاو  الهدف من هاذة الدرااساةو

 .النسجية للغدة الكظرية في فصلي الشتاء والصيف
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 المواد وطرائق العمل

 

 جمع العينات 

قسمت الى والتى  من ذكور االرانب النيوزلندية( 20)دم في التجربة وااستخ تم أخذ العينات المطلوبة للدرااسة

وبعد ذلك تم  05/8/2100 وحتى 5/0/2100للفترة من  ارانب لعينات الصيف 01أرانب لعينات الشتاء و 01مجموعتين 

وتم وزن ( Normal Saline)اذ تم رفع الغدة الكظرية ثم رسلها بمحلول الملحي الفسيولوجي . قتل الحيوان وتشريحه

 . اساعة  24الغدة االكظرية قبل التعامل معها نسجيا وبعدها تم حفظ الغدة الكظرية بااستخدام محلول  الفورمالين ولمدة 

 

 التحضيرات النسيجية 

 (5)حضرت شرائا البرافين وفقآ للطريقة التي وصفها بانكروفت واستيفن 

 Sample Fixationتثبيت العينات  -1

اساعة والمحضرة  وفق طريقة  24راد درااستها نسيجيا والمتمثلة بالغدة  الكظرية ولمدةثبتت   االجزاء الم

 ( .5)تواستيفن بانكروف

 

 Washingالغسل  -2

 .ولعدة مرات للتخلص من بقايا المثبت% 70بعد انتهاء فترة التثبيت رسلت النماذا بكحول اثيلي 

 

 Dehydrationاالنكاز  -3

 95، % 90، %80، %70)لة تصاعدية من الكحول االثيلي حيث بدأ بتركيز مررت النماذا بعد الغسل بسلس

 .ولمدة اساعة ونصف لكل تركيز %( 100، 100%، %

 

 Clearingالترويق  4-
 ولمدة نصف اساعة لكل تبديل xylemتمت عملية الترويق بااستخدام 

   

 EmbeddingInfiltration andالتشريب والطمر  -5

60مع البرافين درجة انصهاره وضعت العينات بمزيج من ش
o
C  مل ولمدة نصف اساعة  1:1مع الزايلين بنسبة

60ووضعت في فرن درجة حرارته 
o
C وشربت العينات بعدها بشمع البرافين وعلى مرحلتين ولمدة اساعتين لكل ،

 .تمريرة، واخيرا طمرت العينات بنوعية الشمع نفسه داخل قوالب خاصة

 

 Trimming and Cuttingالتشذيب والتقطيع  -6

شذبت قوالب الشمع الحاوية على النماذا بمشرط حاد وثبت على حامل خشبي وقطعت النماذا بااستخدام 

40ثم نقلت المقاطع الى حمام مائي بدرجة , مايكرون 5المشراح الدوار للحصول على شرائا بسمك 
o
C  لغرض تسطيا

 .ووضعت االشرطة على شرائا زجاجية , النسيج

 

 Stainingالتصبيغ  -7

 (.6)ااستخدمت صبغة  الهيماتوكسلين  وااليواسين لصبغ المقاطع النسيجية 

 

 التحميل  -8

( Hote Plate)وتركت لتجف على صفيحة اساخنة    cover slidثم وضع   .D.P.Xحملت الشرائا بااستخدام  

40بدرجة 
o
C . 
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 النتائج والمناقشة   

 الدراسة النسجية 

 

 Adrenal Glandالتي لوحظت في الغدةالكظريةالتغيرات النسجية 

 

 Winter Seasonفي فصل الشتاء 

 الفحوصااات اظهاارت فيمااا ضااامة انسااجة ماان ومكونااة الساامك متواسااطة بمحفظااة محاطااة الكظريااة الغاادة باادت

. اللاب منطقاة إلاى الشرايين يحمل اًو كبير الحاجز يبدو اذا اللب إلى تصل واحيان القشرة تخترق حواجز وجود المجهرية

 الخاالي ناواة لوحظت كما وبيضوي كرويا بشكل تتجمعخاليا حيث القشرية المنطقة في كروية تجمعات وجود نالحظ كما

 الشاعاعية، االتجاهاات ذات الدموياة الجيبانياات بعا  مارور ايضااً  ويشااهد. االصاطبا  رامقاة الكبيبياة للمنطقة االمكعبة

. االزرق بااللون خالياهاا وتصطبغ الشتاء في وكبيرة منتفخة الحزمية لمنطقةا في الخاليا وتكون. الحزمية بالمنطقة تدعى

 وجاود ويالحاظ االحمار بااللون اساايتوبالزمها ويصاطبغ مضالعة تبادوخالياه االتي الشبكية المنطقة فهي الثالثة المنطقة اما

 جهاة مان odema ماةاديوكاذلك  Congestionواحتقاان ,في المنطقاة الشابكية Hemorrhageونزف   necrosis تنخر

 بأنساجة ومساندة مجااميع هيئاة فاي منتظماة ظهارياة خالياا من مكونة المجهري الفحص خالل اللب منطقة ظهرت اخرك

وتماايزت بدامعتادال الشاتاء فاي الخالياا حجام أن ويبادو. دموية وأوعية ضامه  خالياا ذي خاارجي جازء إلاى اللاب طبقاة ًً

(  (7 الياه ماتوصال الى النتائج تطابقت وقد , (2، 0شكل ) ومتجمعة زيةمرك خاليا ذي داخلي وآخر عمودي بشكل مرتبة

بسبب معتدال المحفظة اسمك كان اذ.األرنب في الكظرية الغدة مع الفأر في الكظرية الغدة في  الاذي النسابي النشاط تزايد ًً

 وبادء المحيطاة الظاروف بتحسان تشاعر والتاي الجسمية لالاستجابات النخامية الغدة تحسس ان. (8) الشتاء في الغدة تعانيه

 القشاارية هرمونااات إلااى إضااافة السااتيرويدية الهرمونااات إلفااراز الكظريااة القشاارة تحفيزخاليااا إلااى ياايدي التنااساال مواساام

 الخالياا فتبادأ ، والتاوتر االجهاد لمجابهة وذلك حجماً  اكبر تبدو خالياها ماجعل وهذا ,اللب خالل من واألدرنالين السكرية

 اتزان على تحافظ التي الحيوية لتسييرالعمليات وهرمونية عضوية مركبات انتاا اجل من بسرعة الوظيفية فعالياتها بأداء

 وفارة ان ونالحظ .(9)اخرك تنظيمية فعاليات وأداء الكبد في السكريات من المزيد تخزين خالل من للجسم الداخلية البيئة

كبيرا دورا تيدي االشتاء فصل في المياه في ًً  اللاب خالياا نشااط مضااعفة علاى يعمال وهذا ، الجسم اسوائل حجم زيادة ًً

 معادل مان يزياد مماا القلاب وناب  الادم ضغط من يزيدان اللذين والنورادرينالين االدرنالين افرازهرموني على لتحفيزها

مع طرديا تتنااسب الكظرية الغدة حجم في الزيادة ان (10) وذكر الي  معدال زيادة و التبول  نتيجاة الجسام وزن دةزياا ًً

 بشااكل خالياهااا بعاا  فااي الخصااو  وجااه علااى الهرمااوني النشاااط وزيااادة بااالحيوان المحيطااة البيئيااة الظااروف لتحساان

 .متناوم

 

 في فصل الصيف
 فحص ظهربعد حيث  .الصيف لعينات الكظرية الغدة طبقات في الشكلية التمايزات (3،4) الشكل  وضاي

 بع  في نسبية زيادة حدوث إلى إضافة القشرة، في والحزيمية الكبيبية المنطقة حجم في زيادة وجود المجهرية الشرائا

منها حجما اكبر الكبيبية المنطقة طبقة وبدت  .االدرنالين افراز على تعمل التي اللب خاليا  فقد , الشتاء فصل في ًً

 اما. االنتفاخ إلى يميل لمكعب بشك ياهخال تميز إلى إضافة تجمع، كل خاليا عدد بكثرة النطاق هذا خاليا تجمعات تزتمي

 خاليا ذا كان فقد الكظرية الغدة لب اما.ومنتفخة االصطبا  شديدة الخاليا وتبدو ، اسميكة فظهرت الحزيمية المنطقة

 & necrosisو Congestionونالحظ احتقان . العدد متواسطة وحدات ذات مجاميع في وتنتظم الحجم متواسطة
Hemorrhage أديمة و,  ونزف تنخرodema لب لها الكظرية الغدة ان(. (7 اليه وصل مات الى النتائج تطابقتقدو 

 السبب ان. طبيعتها حسب وحامضية قاعدية بصبغات تصطبغ الخاليا من متنوعة مجاميع توجد منهما كل وفي ، وقشرة

 نقص بسبب المفقودة موادال عن للتعوي  للوزن فسلجي ااستنزاف إلى يعود الصيف عينات في الكظرية وزن قلة في

 الظروف قسوة تأثير إلى ذلك فيعود والحزيمي الكبيبي النطاقين في الحاصلة بالتغييرات يتعلق فيما أما  .والغذاء الماء

 جهة من البيئة في الماء ونقص جهة من الحرارة درجات ارتفاع عن الناجم الشديد بالتوتر والمتمثلة المحيطة الخارجية

 يتطلب وهذا. منها تبقى علىما المحافظة يتطلب مما الجسم اسوائل وحجم مستوك انخفاض إلى ذلك ييدي حيث اخرك،

 ااستنزاف فان كذلك. (11) الحجم في ريرها عن متواسعة تبدو التي الكبيبي النطاق خاليا من االلداستيرون اطالق تحفيز

 في للمساعدة السكرية القشرانيات اطالق بيتطل االاستنزاف هذا تعوي  عمليات في السكر من ومخزوناته الجسم طاقة

معتدال نشاطا بدي في للبا اما والبروتينات كالدهون اسكرية رير مركبات من السكر وتوليد اطالق في ًً  مجاال ًً

 ااستهالك زيادة إلى ييدي مما النورادرينالين من اكبر بصورة االدرنالين افراز على يعمل حيث ، قط اليضف

 الطاقة تعوي  ألجل الحيوان جسم في المخزونة الدهون من واالاستفادة بالدم السكر نسبة وزيادة االوكسجين
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Effect of seasonal changes in body water balance and their relation with 

histological changes in adrenal gland in male Newzeeland rabbits (Oryctolagus 

cunniculus ) 

 

Karbala University, Iraq 

1,3- College of Applied Medical Sciences 

2- College of Education 

4- College of Dentist 

 

ABSTRACT 
 This study was carried out in department of Biology of Karbala University and in 

Laboratory of Histopathology in AL- Hussein hospital during the period from 5/1/2011 to 

15/8/2012. Twenty adult male of Newzeeland rabbits( 11-12) months old and weighting (2.85 -

3.01) kg . Rabbits were divided into two equal group,10 rabbits for winter sample and 10 rabbits for 

summer sample.The temperature and humidity in winter season respectively were (12
o
C, 70%) in 

January and February. In summer the temperature and humidity were (50
 o
C , 10%), respectively. In 

Histological study of Adrenal gland ,  moderate congestion, hemorrhage & necrosis were observed 
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  تأثير بعض التغيرات الفصلية في التوازن المائي للجسم وعالقتها بالتغيرات النسجية للغدة الكظرية

 ( Oryctolagus cunniculus)في ذكور االرانب  البيضاء النيوزلندية  
 

 

 
 

in Zona Reticularis and odema of adrenal cortex in winter and summer season. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  (B)واحتقان  (A) نزف وتنخر  الغدة الكظرية لعينات الشتاء نالحظمقطع في . (1) شكل

 H & E( .10X)تصطبغ بصبغة . في ذكور االرانب (C) أديمةو, المنطقة الشبكية
 

والمنطقة الكبيبية  ( A)مقطع في الغدة الكظرية لعينات الشتاء نالحظ المحفظة  .(2) شكل

(B) , والمنطقة الحزمية(C) تصطبغ بصبغة .انب في ذكور االرH & E( .40X.) 
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 وأخرون خمائل عبد الباري عقلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمنطقة ,(B)والمنطقة الكبيبية  (A)مقطع  في  الغدة  الكظرية  لعينات  الصيف  نالحظ  المحفظة  .(3) شكل

 H & E( .10X.)تصطبغ بصبغة .في ذكور االرانب (D)والمنطقة الشبكية ( C) الحزمية

 

 الحظ المنطقة الكبيبيةمقطع في الغدة الكظرية لعينات الصيف ن .(4) شكل

 (A),تصطبغ بصبغة . لذكور االرانبH&E( .40X.) 

 

 
 


