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 شكر وامتنان
ير، بمد هلل الذي لو ما في السماوات وما في األرض ولو الحمد في اآلخرة وىو الحكيم الخالح

 .أصحابو الطيبين( صموات اهلل عميو وآلو و محمد)شفيع المؤمنين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين و 

، التي لن نهمة عبد الرضا البكريالدكتورة العرفان إلى أستاذتي الفاضمة يشرفني أن أقدم جزيل الشكر و 

ال تقدر بثمن لتوجيياتيا العممية التي و  حقيا بصبرىا الكبير عمي   يفائياحروف ىذه األطروحة إل تكف  

  االعتزاز.ذا العمل، فميا مني كل التقدير و استكمال ىتمام و التي أسيمت بشكل كبير في ا

، لمعموم الصرفة )ابن الييثم( ة التربيةيكما يسرني أن أتقدم بخالص شكري وامتناني لعمادة كم

لى رئاسة قسم عموم الحياة في كمية التر و  بخالص شكري الى أتقدم ، كما )ابن الييثم( بية لمعموم الصرفةا 

مساعد الدكتورة الألستاذ االدكتورة لمى عبد الهادي زوين،  اعدمسالاألستاذ مقررة الدراسات العميا 

/ كمية التربية لمعموم الصرفة/ سحر سعدي غريب الدكتورة المساعداستبرق عزالدين محمود واألستاذ 

 .عداد البحثيل الصعوبات خالل اه من تعاون في تذللما أبدو  ابن الييثم )قسم عموم الحياة(

ز بحوث متحف التاريخ الباحثة في مرك الدكتورة أفكار مسمم هاديري إلى كوال يفوتني تقديم ش

بيع نامي لمطير المستعمل في الدراسة، وأىدي شكري إلى يالطبيعي لمساعدتيا في تثبيت االسم العم

نوا معي ن كا، إلى مالحزينةالصدق الصافي، إلى من سعدت معيم وبرفقتيم في دروب الحياة الحموة و 

ووقف إلى جانبي  كل من ساعدني كما أود أن أشكرزميالتي، صديقاتي و طريق النجاح اساتذتي و عمى 

  .الست صبيحة مجيد/ جامعة النهرينجوان خميل و أخص بالذكر و 

صبيحة خالتي العزيزة السيدة و  السيد محمد عميويأقدم شكري وتقديري إلى عمي العزيز 

، كما أتوجو بخالص لما قدموه من اسناد معنوي والسيد عمار محمد والدكتور مروان محمد عباس

تمام ىذا العملمن قريب أو من بعيد عمى إنجاز و  تقديري إلى كل من ساعدنيشكري و   .واهلل الموفق ا 

  داليا



 

، إىل يٍ كاٌ ٌدفعين لدياً حنى االياو ننٍم إىل انري وهثين كم يا ميهك حرى أحمك نه آيانه -

ادلثرغى، إىل اإلَساٌ انري ايرهك اإلَساٍَح تكم لىج، إىل انري سهس عهى ذعهًًٍ ترضحٍاخ 

 (.أبي الغايل على قلبيجساو يرتمجح يف ذمدٌسه نهعهى إىل يدزسيت االوىل يف احلٍاج )

كم شًء، انيت زعرين يت صربخ عهى احلناٌ، إىل اننيت وهثد فهرج كثدها كم انعطاء وإىل ا -

كاَد دعىاها يل تانرىفٍك، ذرثعرين خطىج خطىج يف حك انسعاٌح وكاَد سندي يف انشدائد و

أمي أعز مالك على حلناٌ )عًهً، إىل يٍ ازحتد كهًا ذركسخ اترسايرها يف وجهً َثع ا
 (.العنيالقلب و

إىل يٍ ساَدًَ وٌسس يل حلهى خطىج خطىج، ساز يعً حنى اإىل يٍ سكٍ لهيب وزوحً و-

يالذي انصعاب وشاطسًَ األمل واأليم وجسد احلة تكم يعاٍَه فكاٌ سندي ولىذً و

 زوجي العزيز )أمنار(.تعد اهلل، نٍ ألىل شكساً تم سأعٍش انشكس يعك دائًاً، 

ٍ األب واألو إىل احلة انطاهس وأمجم كنص ايرهكره، إىل أَسً لطعح يإىل اسى آخس نهحة و-

متألٌ عهًّ خهىذً إىل يٍ كنرًا ٍَاي، سرثمٍاٌ يٍ ذؤَساٌ وحدذً ونيت يف دجوسعدي و

 الغاليتني )كاني وأفساحً، جباَيب يف أوجاعً لثم 
ّ
 ليديا(.أختي

انثهجح يف حٍاذً أضفى عهٍها يسرشازذً، وجىدكًا ٌميتّ، يأيٍ سسي وصدلهيب وإىل حثٍثيت -

  ،كثدي فهراخً ووانسسوز واذلناء إىل شهسذ
ّ
 تارا(.الغاليتني )دانية و ابنتي

أزوع يىنىد هم تىسط إىل أغهى هدٌح يٍ اخلانك، وذرًنى انعني يا ذفازق، إىل أمجم و-

 ابني الغايل )مصطفى(.اخلالٌك 

داليا                                         
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 مستخلصال

كيس الصفراء في التركيب النسجي لمكبد و التعرف عمى الوصف الشكميائي و  استيدفت الدراسة

دراسة التكوين ، و Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)البالغ  المحميطائر الدجاج 

 فضاًل عن القياسات التشريحية والنسجية لمكبد واجريت الدراسةا منذ اإلشارة األولى لظيورىما، مالجنيني لي

صيصان  نفضاًل ع ،يوماً ( 32( ساعة حضانة إلى مرحمة الفقس )59عمى أجنة تراوحت أعمارىا ما بين )

النسجية  مقاطعال تر حضيت عمييا خطوات التحميل الكامل و أجر ثم ، يوماً ( 39، 32، 25، 8، 2بأعمار )

التي خمسة أنواع من الممونات و  عممتستقد ا، و مجير االلكتروني الماسح والنافذلوا بطريقة شمع البارافين

البورق ن و ز ، فان جياالزرقتوليدين ال، PAS دوريايوسين، شيف حمض ال-ن ىارسشممت )الييماتوكسمي

 يوماً ( :2، 25، 22، 8) عمر جنةألكباد أوالكاليكوجين  والدىنية الحموض االمينية وُحممت. القرمزي(

 .المحميكذلك البالغ من الدجاج و  ،يوماً ( 25عمر ) يصانوص ،حضانة

األيمن اىميميجي الشكل وأكبر  : ىماكبد شكميائيًا من فصينلا تبين من خالل الدراسة الحالية تكّون

يشغل أغمب و  ،لالصفراربني مائل -احمر داكن أو بني محمرذو لون يكون الكبد من الفص األيسر و 

مثري ك كيسي ظير بشكل تركيب، أما كيس الصفراء لمجسم الجزء االمامي والوسطي من التجويف البطني

 لون أخضر غامق يقع عمى السطح االحشائي لمفص األيمن. يإلى مغزلي الشكل تقريبًا، ذ

نسيج ضام و رقيقة  حرشفيةظيارية  ىاخاليا مكونة من طبقةالبمحفظة كميسون  نسجياً  الكبد احيط

ميقة ال تميز الكبد إلى فصيصات، من المحفظة حواجز رقيقة غير ع تمتدا، اكثيف غير منتظم تحتي

( 3-2أو نواتين، تمتمك ) واحدة اةخاليا كبدية مضمعة الشكل ذات نو  ن النسيج الحشوي الكبدي منتكوّ 

الخاليا الكبدية بشكل  ترتبنية الصفراوية، تق( خاليا كبدية ىرمية الشكل تحيط باال6-4أن قمم )نوية، و 

المبطنة  الكبدية فسح الجيبانيات بينيا تحصر مركزي، حول الوريد ال شعاعياً  بسمك خميتين حبال كبدية

احة الب تكون، ىنو الخاليا الدم الحمر ذات و  كفرا عمى خالييا تجاويف وحوتالبطانية، الظيارية بالخاليا 

( 4-2)( فرع لمشريان الكبدي و3-2بدي، )مكونة من فرع لموريد البابي الكو مدعمة بنسيج ضام البابية 
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 ،بديةشبكية بين الحبال الكالياف جدت و وقد فروع صغيرة من الوعاء الممفاوي، و فروع لقناة الصفراء 

 .منتشرة ضمن النسيج الحشوي الكبدية يوتجمعات لمف

أولية، ثانوية طيات ذات  التي تكون المخاطية :وىي غالالتثالث  نسجيًا من كيس الصفراءن تكوّ 

حافة  يظياري عمودي بسيط ذظيارية مكونة من نسيج ال تيابطان، في بعض المناطق الثيةواخرى ث

قميمة من الخاليا الممفية، تجمعات  ذييج ضام مفكك صفيحة اصيمة مكونة من نس الىستند تمخططة 

المصمية أو البرانية المؤلفة من  غاللةثم ال ،ممساء مرتبة دائرياً العضمية مؤلفة من ألياف عضمية  غاللةالو 

 .تسنده الظيارة المتوسطة نسيج ضام مفكك

( ساعة 59عمر ) عند بدء المحمينين طائر الدجاج ج في ما جنينيًا فأن التكوين الجنيني لمكبدأ

الكبدي الذي مامي مكونًا الردب ب البطني لألديم الباطن لممعي األحضانة بشكل اندالق خارجي من الجان

ة، ة مخططعمى خاليا كأسية وحاف طبق كاذب حاو  من نسيج ظياري عمودي م يمثل بداءة الكبد ويتألف

ردب كبدي ثانوي  ية إلىصالقا ليكون البرعم الكبدي الذي تتمايز نيايتو ( ساعة حضانة59خالل )تمايز 

 تمتدامن نيايتو القاصية براعم صغيرة  تظير ذي ب كبدي ثانوي بطني أو خمفي الردظيري أو أمامي و 

براعم  تتكونو  نسيج ظياري عمودي بسيطمؤلفة من محمة المتوسطة لمحاجز المستعرض و خالل نسيج ال

 األسناخ الكبدية وضوحو  ،( ساعة حضانة83ي في جنين عمر )ب الظيري أو االمامردلمن ا خرىأصغيرة 

في جنين ، و ةمستمر الجيبانيات الكبدية  بطانة تصبحواالكبدية ذات األشكال المختمفة  االروماتتمايز و 

داكنة الاالرومة الكبدية الفاتحة و  وتمايزن الفص األيمن لمكبد الجنيني كوّ ت( ساعة حضانة 7:عمر )

ن تكوّ و  اد حجم الفص األيمنالشكل، ز  ارومة كبدية ىرمية( 21-9لصفراوية محاطة بــ )ظيور القنيات او 

جانبية في جنين وتمايزه إلى بدائتين وسطية و  ،حضانة ايام( 6يني في جنين عمر )الفص األيسر لمكبد الجن

في حبيبات ارجوانية بظيور إلى خاليا كبدية مضمعة الشكل  الكبدية االرومات وتحولة حضان ايام( 7)

فضاًل عن ظيور خاليا كفر ضمن تجاويف الجيبانيات  تمثل الكاليكوجين سايتوبالزم الخاليا الكبدية

نية ظيور القطيرات الدىزت الحبال الكبدية بسمك خميتين و حضانة تماي ايام( 8، أما في جنين )الكبدية
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تحول معظم خاليا الظيارة المتوسطة المكعبة و ، يافي سايتوبالزم ذات لون ابيضبشكل فجوات صغيرة 

 ،حضانة ايام( 9سون في جنين عمر )ة مع النسيج الضام محفظة كميالشكل إلى خاليا حرشفية مكون

فرع قناة  وظير ضمنيحضانة، أيام ( 21في جنين عمر ) الوريد البابي الكبدي نسيج ضام حول وظيور

فراز مادة الصفراء داخل القنية الصفراوية احضانة فضاًل عن ظيور  يوماً ( 22الصفراء في جنين عمر )

في جنين عمر ظيور فروع من الشريان الكبدي ضمن النسيج الضام خاليا كبدية، و  (9-5لمحاطة بــ )ا

جنين عمر  فيو  ،حضانة يوماً ( 24ية في جنين عمر )الباحة الباب تمايز تبذلك حضانة، و  يوماً ( 23)

ظيور خاليا الدم الحبيبية بشكل مجاميع  ذلككو  فروع صغيرة لموعاء الممفاوي تر حضانة ظي يوماً ( 26)

النسيج الحشوي الكبدي في  وكانضام المحيط بالباحة البابية، بمراحل مختمفة من النضج ضمن النسيج الو 

جنة األبية المتكونة في الباحات البا عدد مكونات حضانة بشكل مصمت مع زيادة يوماً ( 28جنين عمر )

 التي احيطتالقنية الصفراوية فراء في تجويف إفراز الص حضانة، مع وضوح يوماً ( 32)( و:2) بأعمار

مختمفة بظيور تجمعات لمفية بأحجام  يوماً ( 8تميز كبد صوص عمر )و ، كبديةالخاليا من ال( 6-4)بـ

انتشار التجمعات الممفية في نسيج  يوماً  (32و) (25في صوص عمر )و صغيرة ومتوسطة واخرى كبيرة، 

 البالغ. مثيمو فياصبح نسيج الكبد يشبو  يوماً ( 39صوص عمر ) وفي، الكبد

في جنين عمر  ير كبداءةظلكيس الصفراء  ان التكوين الجنيني أظيرت نتائج الدراسة الجنينية

مؤلف من خاليا  الخمفي ( ساعة حضانة عمى شكل تثخن ظياري من األديم الباطن لمردب الكبدي7:)

صفراء مالصقًا مع كيس ال كانحضانة  ايام( 6في جنين عمر )، و معة مع بعضياظيارية عمودية متج

عمودي مطبق ظياري تجويف ضيق مبطن بنسيج  وذو ،يطي لمفص األيمن لمكبد الجنينيالجزء المح

صبح موقع وا، المحمة المتوسطة غير المتمايزةمحاط بطبقة رقيقة من خاليا كاذب ذو حافة مخططة و 

في جنين و حضانة، أيام ( 7الكيس جانبيًا ضمن الجزء الجانبي االحشائي لمفص األيمن في جنين عمر )

خاليا المحمة بعدة طبقات من محاطًا صبح تجويف كيس الصفراء أوسع و اة حضان ايام( 8عمر )

تجويف كيس  في فرازات الصفراءا ظيرتحضانة أيام ( :في جنين عمر )و المتوسطة غير المتمايزة، 
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في جنين و تمايز القميل من خاليا المحمة المتوسطة إلى ألياف عضمية ممساء ضعيفة التكوين، و  الصفراء

من السطح االحشائي لمفص األيمن تركيب صغير أسود ضكء كيس الصفرا اصبححضانة  ايام( 21عمر )

 .متقطعة مرتبة بصورة دائريةيفة عمى شكل حزم ضع كانت العضمية غاللةالتمايز الصفيحة االصيمة و  ءبدو 

حضانة  يوماً ( 23ارة المتوسطة، وفي جنين عمر )المصمية المحاطة بطبقة من الظي الغاللةكذلك تمايز و 

شكل حزم متقطعة مرتبة مائمة عمى عرضية و و  باتجاىات مختمفة طولية األلياف العضمية الممساء تترتب

حافة  ياطية مؤلفة من نسيج عمودي بسيط ذالمخ غاللةالبطانة الظيارية لممعظم  اصبحتدائريًا، و 

ألياف الطبقة  تبترتيور طيات قميمة في تجويف الكيس و حضانة مع ظ يوماً ( 24مخططة في جنين عمر )

عمى  ة المصمية إلى نسيج ضام مفكك حاو  غاللتمايز نسيج البشكل حزم مستمرة صغيرة دائريًا و العضمية 

ثانوية و أولية  الىطيات ال تمايزحضانة  يوماً ( 26في جنين عمر )و ية صغيرة، بعض مقاطع ألوعية دمو 

القميل من الخاليا الممفية ضمن صغيرة و ظيور مقاطع ألوعية دموية  ، معفي بعض أجزاء جدار الكيس

، االخرى جدار كيس الصفراءغالالت تمايز حضانة و  يوماً ( 29مة في جنين عمر )طبقة الصفيحة االصي

 حضانة يشبو كيس الصفراء لمدجاج البالغ. يوماً ( 32في جنين عمر ) واصبح

، 25، 22، 8مار )بأع المحميتحميل الحموض االمينية ألكباد أجنة طائر الدجاج  اعطت نتيجة

الكموتاميك، ، االسبارتيك :( حمضًا امينيًا ىي29)والبالغ،  يوماً ( 25حضانة وصوص عمر ) يوماً ( :2

سين، الميثونين، االيزوليوسين، الميوسين، الفنيل النين، ، التايرو البرولين، الكاليسينالسيرين، االرجنين، 

المينية تركيز لمحموض ا عمىأو الثريوثنين و تين س، السيين، الفالين، اليستدين، الاليسيننل، االاالسبارجين

 يوماً ( :2، 25، 22، 8مار )بأع المحميفي أكباد أجنة الدجاج  واعطى قياس الكاليكوجينفي البالغ، كان 
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domesticus ( ساعة حضانة96عمر ) 
135 

4-28  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 5)
136 

4-29  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لجنيف الدجاج المحمي 

domesticus  أياـ حضانة (5)عمر 
138 

4-34  
 Gallus gallusمنظر جانبي لجنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus  أياـ حضانة (6)عمر 
139 

4-31  
 Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لجنيف الدجاج 

 ( أياـ حضانة6عمر )
141 

4-32  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لجنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 6عمر )حضانة اياـ 
141 

4-33  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانةأياـ ( 7)
142 

4-34  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لجنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 7عمر )حضانة اياـ 
144 

4-35  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لجنيف طائر الدجاج 

domesticus حضانة اياـ( 7) عمر 
145 

4-36  146مقطع بالمجهر االلكتروني الماسح لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  



                                                                                                   قائمة االشكال
 ف

Gallus gallus domesticus ( 7عمر ) حضانةأياـ 

4-37  
مقطع بالمجهر االلكتروني الماسح لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

Gallus gallus domesticus ( 7عمر )حضانة اياـ 
147 

4-38  
لكبد جنيف طائر الدجاج  (TEM)طع بالمجهر االلكتروني النافذ مق

 حضانة اياـ (7عمر ) Gallus gallus domesticusالمنزلي 
148 

4-39  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة اياـ( 8)
149 

4-44  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 8عمر ) حضانةأياـ 
151 

4-41  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 8عمر )حضانة اياـ 
151 

4-42  
 Gallus gallusتمايز فصوص الكبد في اجنة الدجاج المحمي 

domesticus 
153 

4-43  
ر عم Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانةأياـ ( 9)
154 

4-44  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 9عمر )حضانة اياـ 
155 

4-45  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 9عمر ) حضانةأياـ 
156 

4-46  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانةأياـ ( 14)
156 

4-47  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 14عمر )حضانة اياـ 
158 

4-48  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 11)
159 

4-49  
 Gallus gallus مقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي

domesticus ( 11عمر ) ًحضانة يوما 
160 

4-54  Gallus gallus 161مقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  



                                                                                                   قائمة االشكال
 ص

domesticus ( 11عمر ) ًحضانة يوما 

4-51  
مقطع بالمجهر االلكتروني الماسح لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

Gallus gallus domesticus ( 11عمر ) ًانةحض يوما 
162 

4-52  
لكبد جنيف طائر الدجاج  (TEM)مقطع بالمجهر االلكتروني النافذ 

 حضانة يوماً ( 11عمر ) Gallus gallus domesticusالمحمي 
164 

4-53  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 12)
165 

4-54  
 Gallus gallus مقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي

domesticus ( 12عمر ) ًحضانة يوما 
167 

4-55  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 12عمر ) ًحضانة يوما 
167 

4-56  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 12عمر ) ًحضانة يوما 
168 

4-57  
عمر  Gallus gallus domesticusطائر الدجاج المحمي جنيف 

 حضانة يوماً ( 13)
168 

4-58  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 13عمر ) ًحضانة يوما 
170 

4-59  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 13عمر ) ًنةحضا يوما 
170 

4-64  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 14)
171 

4-61  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 14عمر ) ًحضانة يوما 
172 

4-62  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 14عمر ) ًحضانة يوما 
172 

4-63  
لكبد جنيف طائر الدجاج  (SEM)مقطع بالمجهر االلكتروني الماسح 

 حضانة يوماً ( 14عمر ) Gallus gallus domesticusالمحمي 
173 

4-64  175لكبد جنيف طائر الدجاج  (TEM)مقطع بالمجهر االلكتروني النافذ  



                                                                                                   قائمة االشكال
 ق

 حضانة اً يوم( 14عمر ) Gallus gallus domesticusالمحمي 

4-65  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 15)
176 

4-66  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 15عمر ) ًحضانة يوما 
178 

4-67  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 15عمر ) ًحضانة يوما 
178 

4-68  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 15عمر ) ًحضانة يوما 
179 

4-69  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 16)
180 

4-74  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 16عمر ) ًحضانة يوما 
182 

4-71  Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  

domesticus ( 16عمر ) ًحضانة يوما 
183 

4-72  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 16عمر ) ًحضانة يوما 
183 

4-73  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 17)
184 

4-74  Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  

domesticus ( 17عمر ) ًحضانة يوما 
185 

4-75  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 17عمر ) ًحضانة يوما 
186 

4-76  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 17عمر ) ًحضانة يوما 
186 

4-77 عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي  
 حضانة يوماً ( 18)

187 

4-78  Gallus gallus 189مقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  



                                                                                                   قائمة االشكال
 ر

domesticus ( 18عمر ) ًحضانة يوما 

4-79  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 18عمر ) ًحضانة يوما 
190 

4-84  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 19)
190 

4-81  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 19عمر ) ًحضانة يوما 
192 

4-82  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 19عمر ) ًحضانة يوما 
193 

4-83  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 19عمر ) ًحضانة يوما 
194 

4-84  
 Gallus gallusعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي مقطع مست

domesticus ( 19عمر ) ًحضانة يوما 
194 

4-85 لكبد جنيف طائر الدجاج  (SEM)مقطع بالمجهر االلكتروني الماسح  
 حضانة يوماً ( 19عمر ) Gallus gallus domesticusالمحمي 

196 

4-86  
ف طائر الدجاج لكبد جني (TEM)مقطع بالمجهر االلكتروني النافذ 

 حضانة يوماً ( 19عمر ) Gallus gallus domesticusالمحمي 
197 

4-87  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 24)
198 

4-88  Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  

domesticus ( 24عمر ) ًحضانة يوما 
199 

4-89  
 Gallus gallusطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي مق

domesticus ( 24عمر ) ًحضانة يوما 
199 

4-94  
عمر  Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي 

 حضانة يوماً ( 21)
200 

4-91  Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  

domesticus ( 21عمر ) ًحضانة يوما 
203 

4-92  Gallus gallus 204مقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  



                                                                                                   قائمة االشكال
 ش

domesticus ( 21عمر ) ًحضانة يوما 

4-93  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 21عمر ) ًحضانة يوما 
205 

4-94  
عمر  Gallus gallus domesticusصوص طائر الدجاج المحمي 

 واحد  يوماً 
206 

4-95  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 1عمر )يوـ  
207 

4-96  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 1عمر ) يوـ 
207 

4-97  
 عمر Gallus gallus domesticusصوص طائر الدجاج المحمي 

  اياـ( 7)
208 

4-98  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 7عمر )اياـ  
209 

4-99  Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي  

domesticus ( 7عمر )اياـ  
210 

4-144  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 7عمر )اياـ  
210 

4-141  
عمر  Gallus gallus domesticusصوص طائر الدجاج المحمي 

 يومًا ( 14)
211 

4-142  Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي  

domesticus ( 14عمر ) ًيوما  
213 

4-143  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 14عمر ) ًيوما  
214 

4-144  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 14عمر ) ًيوما  
215 

4-145  Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي  

domesticus ( 14عمر ) ًيوما  
216 

4-146  216لكبد صوص طائر الدجاج  (TEM)مقطع بالمجهر االلكتروني النافذ  



                                                                                                   قائمة االشكال
 ت

 يومًا ( 14عمر ) Gallus gallus domesticusالمحمي 

4-147  
عمر  Gallus gallus domesticusصوص طائر الدجاج المحمي 

  يوماً ( 21)
217 

4-148  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 21عمر ) ًيوما  
219 

4-149  
 Gallus gallusتعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي مقطع مس

domesticus ( 21عمر ) ًيوما  
220 

4-114  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 21عمر ) يومًا 
221 

4-111  
 Gallus gallus domesticusكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

  يوماً ( 28عمر )
222 

4-112  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 28عمر ) ًيوما  
224 

4-113  Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي  

domesticus ( 28عمر ) ًيوما  
225 

4-114  
 Gallus gallusمقطع مستعرض لكبد صوص طائر الدجاج المحمي 

domesticus ( 28عمر ) ًيوما  
225 

4-115  
مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي 

Gallus gallus domesticus ( 96عمر )حضانة ساعة 
226 

4-116 مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي  
Gallus gallus domesticus ( 5عمر) حضانة اياـ 

227 

4-117  
صفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي مقطع مستعرض في كيس ال

Gallus gallus domesticus ( أياـ حضانة6عمر ) 
229 

4-118  
في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي  مقطع مستعرض

Gallus gallus domesticus ( أياـ حضانة7عمر ) 
230 

4-119 مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي  
Gallus gallus domesticus ( 8عمر ) حضانةأياـ 

231 

4-124  232مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي  



                                                                                                   قائمة االشكال
 ث

Gallus gallus domesticus ( 9عمر )حضانة اياـ 

4-121  
مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي 

Gallus gallus domesticus ( 14عمر) حضانة اياـ 
233 

4-122  
مقطع في كيس الصفراء مستعرض لجنيف طائر الدجاج المحمي 

Gallus gallus domesticus ( 11عمر ) حضانةيومًا 
234 

4-123  
لجنيف طائر الدجاج المحمي في كيس الصفراء مقطع مستعرض 

Gallus gallus domesticus ( 12عمر ) ًحضانة يوما 
235 

4-124  
ئر الدجاج المحمي كيس الصفراء لجنيف طافي مقطع مستعرض 

Gallus gallus domesticus ( 13عمر ) ًحضانة يوما 
236 

4-125  
مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي 

Gallus gallus domesticus ( 14عمر ) ًحضانة يوما 
237 

4-126  
مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي 

Gallus gallus domesticus ( 15عمر ) ًحضانة يوما 
238 

4-127 مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي  
Gallus gallus domesticus ( 16عمر ) ًحضانة يوما 

239 

4-128  
مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي 

Gallus gallus domesticus ( 17عمر ) ًحضانة يوما 
240 

4-129  
طع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي مق

Gallus gallus domesticus ( 18عمر ) ًحضانة يوما 
241 

4-134 مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي  
Gallus gallus domesticus ( 19عمر ) ًحضانة يوما 

242 

4-131  
دجاج المحمي مقطع مستعرض في كيس الصفراء لجنيف طائر ال

Gallus gallus domesticus ( 24عمر ) ًحضانة يوما 
243 

4-132  
كيس الصفراء لجنيف طائر الدجاج المحمي في مقطع مستعرض 

Gallus gallus domesticus ( 21عمر ) ًحضانة يوما 
244 

4-133  Gallus gallusفي الدجاج المحمي (gmوزف الكبد بالغراـ )معدؿ  

domesticus الحضانة وبعد الفقس والبالغ. خالؿ اياـ 
245 

4-134  246الدجاج المحمي لكبد  (mmطوؿ الفص األيمف بالمميمتر )معدؿ  



                                                                                                   قائمة االشكال
 خ

Gallus gallus domesticus  خالؿ اياـ الحضانة وبعد الفقس
 والبالغ.

4-135  
الدجاج المحمي لكبد  (mmطوؿ الفص األيسر بالمميمتر )معدؿ 

Gallus gallus domesticus اـ الحضانة وبعد الفقس خالؿ اي
 والبالغ.

247 

4-136  
الدجاج المحمي لكبد  (mmعرض الفص األيمف بالمميمتر )معدؿ 

Gallus gallus domesticus  خالؿ اياـ الحضانة وبعد الفقس
 والبالغ.

248 

4-137  
الدجاج المحمي لكبد  (mmعرض الفص األيسر بالمميمتر )معدؿ 

Gallus gallus domesticus  اياـ الحضانة وبعد الفقس خالؿ
 والبالغ.

249 

4-138  
في كبد الدجاج المحمي  (μmقطر الخمية الكبدية بالميكروميتر )معدؿ 

Gallus gallus domesticus  خالؿ اياـ الحضانة وبعد الفقس
 والبالغ.

250 

4-139  
في كبد الدجاج المحمي  (μmطوؿ الحباؿ الكبدية بالميكروميتر)معدؿ 

Gallus gallus domesticus خالؿ اياـ الحضانة. 
251 

4-144  
( في كبد الدجاج μmقطر الوريد المركزي بالميكروميتر )معدؿ 

خالؿ اياـ الحضانة وبعد  Gallus gallus domesticusالمحمي 
 الفقس والبالغ.

252 

4-141  
في كبد الدجاج المحمي بية الكبدية بالميكروميتر قطر الباحة البامعدؿ 

Gallus gallus domesticus  خالؿ اياـ الحضانة وبعد الفقس
 والبالغ.

253 

4-142  
 Gallusكيز الحموض األمينية في كبد الدجاج المحمي تر  معدؿ

gallus domesticus  التي تـ حسابها خالؿ أياـ الحضانة وبعد
 الفقس والبالغ.

255 

4-143  Gallus gallusتركيز كؿ حمض اميني في كبد الدجاج المحمي  

domesticus .خالؿ اياـ الحضانة وبعد الفقس والبالغ 
258 

4-144  Gallus gallus 259تركيز الكاليكوجيف في كبد الدجاج المحمي معدؿ  



                                                                                                   قائمة االشكال
 ذ
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                                                                                                الحققائمة امل
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 قائمة املالحق 

 الصفحة الممحق التسمسل

1 
في كبد طائر الدجاج ( HPLCتسجيؿ الحموض االمينية بجهاز )

 المحمي البالغ.
A 

2 
( في كبد جنيف طائر HPLCتسجيؿ الحموض االمينية بجهاز )

 حضانة.أياـ  )7(الدجاج المحمي عمر 
A 

3 
( في كبد جنيف طائر HPLCتسجيؿ الحموض االمينية بجهاز )

 حضانة. يوماً  )11(الدجاج المحمي عمر 
B 

4 
( في كبد جنيف طائر HPLCتسجيؿ الحموض االمينية بجهاز )

 حضانة يوماً  )14(الدجاج المحمي عمر 
B 

5 
( في كبد جنيف طائر HPLCتسجيؿ الحموض االمينية بجهاز )

 حضانة. يوماً  )19(الدجاج المحمي عمر 
C 

6 
( في كبد صوص طائر HPLCتسجيؿ الحموض االمينية بجهاز )

 .يوماً  )14(الدجاج المحمي عمر 
C 

7 
( في كبد طائر الدجاج المحمي HPLCبجهاز )تسجيؿ الكاليكوجيف 

 البالغ.
D 

8 
( في كبد جنيف طائر الدجاج HPLCتسجيؿ الكاليكوجيف بجهاز )

 حضانة.أياـ  )7(المحمي عمر 
D 

9 
( في كبد جنيف طائر الدجاج HPLCتسجيؿ الكاليكوجيف بجهاز )

 حضانة. يوماً  )11(المحمي عمر 
E 

14 
( في كبد جنيف طائر الدجاج HPLCتسجيؿ الكاليكوجيف بجهاز )

 حضانة. يوماً  )14(المحمي عمر 
E 

11 
( في كبد جنيف طائر الدجاج HPLCتسجيؿ الكاليكوجيف بجهاز )

 حضانة. يوماً  )19(المحمي عمر 
F 

12 
( في كبد صوص طائر الدجاج HPLCتسجيؿ الكاليكوجيف بجهاز )

 .يوماً  )14(المحمي عمر 
F 

 G( في كبد طائر الدجاج HPLCبجهاز ) تسجيؿ الحموض الدهنية 13
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 غ

 المحمي البالغ.

14 
( في كبد جنيف طائر HPLCتسجيؿ الحموض الدهنية بجهاز )

 حضانة. يوماً  )7(الدجاج المحمي عمر 
G 

15 
( في كبد جنيف طائر HPLCتسجيؿ الحموض الدهنية بجهاز )

 حضانة. يوماً  )11(الدجاج المحمي عمر 
H 

16 
( في كبد جنيف طائر HPLCنية بجهاز )تسجيؿ الحموض الده

 حضانة. يوماً  )14(الدجاج المحمي عمر 
H 

17 
( في كبد جنيف طائر HPLCتسجيؿ الحموض الدهنية بجهاز )

 حضانة. يوماً  (19)الدجاج المحمي عمر 
I 

( في كبد صوص طائر HPLCتسجيؿ الحموض الدهنية بجهاز ) 18
 .يوماً  )14(الدجاج المحمي عمر 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                                ختصراتقائمة امل
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 قائمة املختصرات

مغة العربيةالمصطمح بال ت مغة االنكميزيةالمصطمح بال   المختصر 
 واالشارة

 * Fibroblast االرومة الميفية 1
  Caudal flexure انحناء ذنبي 2
  Cervical flexure انحناء قحفي 3

  Left dorsal hepatic cavity تجويؼ كبدي ظهري أيسر 4
  Left ventral hepatic cavity بطني أيسرتجويؼ كبدي  5

  Right dorsal hepatic cavity تجويؼ كبدي ظهري أيمف 6

  Right ventral hepatic cavity أيمف بطنيتجويؼ كبدي  7
   Branch of small hepatic artery فرع الشرياف الكبدي الصغير 8
  Lymphatic aggregation تجمعات الممفية 9
  Diffuse lymphatic tissue نسيج لمفاوي منتشر 14
  Feather ريش 11
  Binucleolus نواة ذات نويتيف 12
 Binucleated  خمية ذات نواتيف 13

 Anterior secondary hepatic ردب كبدي ثانوي أمامي 14

diverticulum 
ASHD 

 Beak B منقار 15

 Bile canaliculi BIC قنيات صفراوية 16
 Blood cells BC خاليا الدـ 17

 Branch of bile duct BD فرع قناة الصفراء 18
 Branch of hepatic artery BHA شرياف كبديفرع  19

 Bile secretion BS إفرازات الصفراء 24

 Buds Bu براعـ 21

 Blood vessel BV وعاء دموي 22

 Capsule C محفظة 23



                                                                                                ختصراتقائمة امل
أأ  

 Common biliary duct CBD قناة صفراوية عامة 24

 Columnar cells CC خاليا عمودية 25

 Cystoenteric duct cd قناة كيسية معوية 26

 Collagen fibers CF ألياؼ مغراوية 27

 Cryptes Cr خبايا 28

 Connective tissue CT نسيج ضاـ 29

 Central vein CV وريد مركزي 34

 Duodenum D اثنى عشر 31

 Dorsal aorta DA يابهر ظهر  32

 Dark cells DC داكنةخاليا  33

 Dorsal gastriohepatic ligament DGL رباط كبدي معدي ظهري 34

 Ductus venosus DV قناة وريدية 35

 Endothelium E خاليا بطانية 36

 Eyelid El جفف 37

 Epithelial tissue ET نسيج ظهاري 38

 Eye Ey عيف 39

 Fold F طية 44

 Fenestrated Fe مثقب 41

 Fore gut FG معي امامي 42

 Filopodia Fi اقداـ كاذبة 43

 Gizzard G قانصة 44

 Glycogen area GA مناطؽ الكاليكوجيف 45

 Gall bladder GB كيس الصفراء 46

 Granulopitic blood cell GBC خاليا دـ حبيبية 47

 Gall Bladder impression GBI انطباع كيس الصفراء 48

 Gall bladder primodium GBP بداءة كيس الصفراء 49

 Goblet cells GC خاليا كأسية 54



                                                                                                ختصراتقائمة امل
بب  

 Glycogen granules GG حبيبات الكاليكوجيف 51

 Glandular stomach GS معدة غدية 52

 Heart He قمب 53

 Hepatic acini HA أسناخ كبدية 54

 Hepatoblasts Hb الكبدية اتاالروم 55

 Hepatic bud HB برعـ كبدي 56

 Hepatic cords HC حباؿ كبدية 57

 Hepatic diverticulum HD ردب كبدي 58

 Hepatoentric duct hd قناة كبدية معوية 59

 Hepatocyte H خمية كبدية 64

 Hepatic parenchyma HP نسيج حشوي كبدي 61

 Hepatic portal vein HPV وريد بابي كبدي 62

 Hepatic sinusoids HS  كبدية جيبانيات 63

 Hepatic vein HV وريد كبدي 64

 Internal elastic membrane IEM غشاء مطاطي داخمي 65

 Inner nuclear membrane INM غشاء نووي داخمي 66

 Kupffer cells KC فرخاليا ك 67

 Leg L قدـ 68

 Lateral lobe LaL فص جانبي 69

 Lateral lobe primordium LaLP فص الجانبيال ةبداء 74

 Leg bud LB برعـ ساقي 71

 Light cells LC خاليا فاتحة 72

 Lipid droplets LD قطيرات دهنية 73

 Lens Le عدسة 74

 Left lobe LL فص أيسر 75

 Left omphalomesenteric artery LOA ايسرمساريقي سري شرياف  76

 Lamina propria LP صفيحة اصيمة 77



                                                                                                ختصراتقائمة امل
جج  

 Lymphatic vessel LV فرع وعاء لمفاوي 78

 Lymphocytes LY خاليا لمفية 79

 Lysosomes Ly أجساـ حالة 84

 Mucosa M مخاطية غاللة 81

 Mesenchymal cells MC خاليا المحمة المتوسطة 82

 Mesencephalon Mec دماغ وسطي 83

 Mesothelium MES ظهارة متوسطة 84

 Mitochondria Mi توكوندرياماي 85

 Medial lobe ML فص وسطي 86

 Medial lobe primodium MLP بداءة الفص الوسطي 87

 Mesenchymal tissue MT نسيج المحمة متوسطة 88

 Muscularis MUS عضمية غاللة 89

 Nucleus N نواة 94

 Nail Na ظفر 91

 Nuclear membrane NM غشاء نووي 92

 Notochord No ريحبؿ ظه 93

 Nuclear pores NP ثقوب النووية 94

 Nephric system NS كمويجهاز  95

 Nucleolus Nu نوية 96

 Optic cup OC كوب بصري 97

 Outer nuclear membrane ONM غشاء نووي خارجي 98

 Portal area PA باحة بابية 99

 Posterior cardinal vein PCV وريد قمبي خمفي 144

 Primary fold PF طية أولية 141

 Plasma membrane PM غشاء بالزمي 142

 Pancreatic rudiment PR بداءة البنكرياس 143

 Prosencephalon Prc دماغ أمامي 144



                                                                                                ختصراتقائمة امل
دد  

 Posterior secondary hepatic ردب كبدي ثانوي خمفي 145

diverticulum 
PSHD 

 Ribosomes R رايبوسومات 146

 Red blood cells RBC ـ الحمرخاليا د 147

 Rough endoplasmic reticulum RER شبكة بالزمية داخمية خشنة 148

 Reticular fibers RF ألياؼ شبكية 149

 Rhombencephalon Rhc دماغ خمفي 114

 Right lobe RL فص أيمف 111

 Right omphalomesenteric أيمفمساريقي سري شرياف  112

artery 
ROA 

 Somites So البدينات 113

 Serosa S مصمية غاللة 114

 Striated border SB حافة مخططة 115

 Smooth endoplasmic reticulum SER شبكة البالزمية الداخمية الممساء 116

 Secondary fold SF طية ثانوية 117

 Smooth muscle fibers SMF ألياؼ عضمية ممساء 118

 Stomach St معدة 119

 Sinus venosus SV جيب وريدي 124

 Tail T ذنب 121

 Tail bud TB برعـ ذنبي 122

الثيةطية ث 123  Tertiary fold Tf 

 Transverse fissure TF شؽ مستعرض 124

 Transverse ligament TL رباط مستعرض 125

 Toe To أصبع 126

 Transverse septum TS حاجز مستعرض 127

 Ventricle V بطيف 128

 Ventral falciform ligament VFL رباط منجمي بطني 129

 Vitelline vein VV وريد محي 134



                                                                                                ختصراتقائمة امل
هه  

 Wing W جناح 131

 Wing bud WB برعـ جناحي 132
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 Introduction المقدمة -1

ويقع في أعمى التجويف البطني من اكبر الغدد الموجودة في الجسم  Liver يعد الكبد

Abdominal cavity  تحت الحجاب الحاجزDiaphragm، بالجياز  وىو من الغدد الممحقة

 .Digestive system (Lesson and Lesson, 1985)اليضمي 

  عنلً فض ونـوالدىوىيدرات ـــــالكاربنات و ــــــمنيا أيض البروتي ةيــــــدظائف عدبو وم الكبد ــــــيق

كعامل  ،Blood coagulation ثر الدمـــل تخواميا عـــــمننتاج معظم بروتينات البلزما و إ

مل ما يعك، Prothrombin factorوعامل بروثرومبين  Fibrinogen factorالفايبــــــرينوجين 

 ; Reece, 1997مية )ــــواد السمتريا والـــــدم من البكـــــة اليـــــوتنق اقيرـــــعقض البعة ـــــسمي الــــبطإمى ـع

Dibner and Richards, 2004 Ross and Pawlina, 2006;)،  ق ـــــميــــــقوم بتخـــــيكذلك و

قيا ـــــــبتخمي Bone marrowاع العظم ـــــــام نخــــــقي مر حتىـــــــستــــــيو  نــــــي الجنيــــــف دمــــــات الــــــكري

تحويمو إلى ير الييموكموبين و سوكذلك يقوم بتك ،(Tavian and Péault, 2005) ي البالغــــــف

ويعد من  ،(Kardong, 2006) تخزين كميات كبيرة من الحديد فضًل عن صفربات ــــحبي

 Homeostasis (Ibegbulem et al., 2015.)األعضاء المسؤولة عن التوازن 

 Leftفص أيسر كبير الحجم و  Right lobeيتكون الكبد تشريحيًا من فصين: فص أيمن 

lobe ،يقع في أسفل الفص األيمن ، و ليما األمامية من المنطقة الوسطية في الجية االثنان يرتبط

يقوم  إذ، Bile ductلذي يتصل بالكبد عن طريق قناة الصفراء ا Gall bladderكيس الصفراء 

 (.Seeley et al., 1996 ; Couinaud, 1999بتخزين العصارة المفرزة في الكبد )

وم بنقل ـــــالذي يق Hepatic arteryان الكبدي ـــــن ىما الشريــــيتسمم الكبد الدم من مصدري

الذي  Hepatic portal veinالمصدر اآلخر ىو الوريد البابي الكبدي و  ،إلى الكبد جمؤكسالدم ال

مؤكسج الحاوي عمى المواد الغذائية الممتصة من القناة اليضمية إلى الكبد الغير يحمل الدم 

(Kuehnel, 2003 ; Junqueira and Caneiro, 2005.) 



                                     الفصل االول: املقدمة                                                                                                         

 

2 

 Evagination (ارجيــــــخ اجــــــعـــــبــــــدالق )انــــــنكاات ـــــريـقـــــــيًا في الفـــــنــــــبد جنيــــــكون الكتــــــي

 Proximal ةـــــــة القاصيــــــايـيــــــند الــــــعن Endodermن ـــــاطـــــبألديم الــــياري لــــــج الظــــــسيــــــمن الن

end امي ــــــي األمـعـــــلممFore gut بدي ــــــالك دبر ـــــــرف بالـــــــعيHepatic diverticulum 

(Sadler, 2015; Zhao and Duncan, 2005). 

 Local chicken المحميىو الدجاج و  طيورلحالية عمى أحد أنواع التم إجراء الدراسة ا

صنف ىذا الطائر  إذ Domesticated chicken )الدجاج الداجن( دجاج العربالمعروف ب

 (:1691) اعتمادًا عمى الموس

                                                               Kingdom: Animaliaالمممكة: الحيوانات   

 Phylum: Chordata الشعبة: الحبميات                                                    

 Class: Avesالصنف: الطيور                                                       

 Order: Galliformesالرتبة: الدجاجيات                                       

 Family: Phasianidae                                     يةالعائمة: التدرج

 Genus: Gallus                    األدغال(     طير) دجاجالجنس: 

 Species: gallus                              دجاجة االدغال النوع:

 Subspecies: domesticus    (1571)لينيوس،  داجنةالالنويع: 

ت بالدجاجيات سميو ثقيمة جسديًا وذات تغذية أرضية برية  اً تضم رتبة الدجاجيات طيور إذ 

 السموى، Partridge الحجل، Pheasant ج وطيور أخرى شبيية بيا كالدراجتضم الدجا ألنيا

Quail، الدجاج اليندي Indian chicken والطاووس Peacock  ،(.1691)الموس 

والمنقار  الريش، الرأس فييا صغير نسبياً غزيرة بأن لو أجسامًا مميئة و  المحميج يمتاز الدجا

 كذلكبو الحبوب والبذور والحشرات والديدان من سطح األرض، و  متقطيقصير ولكنو غميظ وقوي 

 أصبع خمفي قصير يقعقدم ثلثة أصابع أمامية طويمة و  في كليكون لو قدمين ذات مخالب قوية و 



                                     الفصل االول: املقدمة                                                                                                         

 

3 

الذنب ( قوادم و 11في كل منيا ) ينستدير ن مين قصير يجناح ويمتمكفوق مستوى األصابع األمامية، 

تختمف الذكور عن اإلناث في طراز و  اع وطويل في غيرىامختمف بين قصير في بعض األنو 

 .(1-1)شكل  (Dahloum et al., 2016; Rugani et al., 2007) الريش

 
 .Gallus gallus domesticus البالغ المحميلدجاج ا -A(: 1-1شكل )

                                  B-  المحميبيضة الدجاج. 
 

( بيضة 031إذ تستطيع ان تضع )بيض لمن الحيوانات التي تتكاثر با المحمييعد الدجاج 

أقل أـو أكثر  اً ــــــيوم رينـــــعشو  قس واحداً ـــــــيف حتى مى البيضــــوترقد الدجاجة عفي السنة تقريـــــبًا 

ض ــــــس البيـــــفقـــــة ليــــــمناسبوبة ـــــرطرارة و ــــــأثناء الحضانة عمى درجة ح ةـــــــتحافظ الدجاج إذبيوم، 

(Mclelland, 1990; Duncan et al., 1978 ; McBride et al., 1969). 

 

B 

A 
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 وكيس الصفراء النسجي لمكبدالتركيب الشكميائي و  وصفحالية دراسة الالدراسة ال تشمم

 Anatmical and Histomorphometric ةالنسجي التشريحية والشكميائية اتالقياس فضًل عن

منذ اإلشارة األولى  Early embryonic periodخلل المرحمة الجنينية المبكرة  لمكونات الكبد

 ن من الحضانة، كذلك، أي من اليوم الثاني الى اليوم الحادي والعشريحتى مرحمة الفقس مالظيورى

فضًل عن دراسة التركيب الداخمي  ايضًا،وفي البالغ  اً يوم 01، 01، 11، 5، 1الصيصان بعمر 

 Scanningتقنية المجير اإللكتروني الماسح  عمالباستلمكبد في بعض المراحل الجنينية والبالغ 

Electron Microscope (SEM)  المجير اإللكتروني النافذ وTransmission Electron 

Microscope (TEM) التركيب النسجي الدقيق لمكبد والتعرف عمى المكونات  ف عمىتعر لم

 Amino األمينية لحموضتراكيز ا ، مع التعرف عمىHepatocytesالخموية لمخليا الكبدية 

acid النشا الحيواني( والكليكوجين( Glycogen  حموض الدىنيةالو Fatty acids ي أكباد أجنة ف

 الدجاج البالغ.في و  اً ( يوم11) ، وصوص عمرحضانة اً ( يوم16، 11، 11، 5) ألعمارلالدجاج 

 الهدف من الدراسة

 التعرف عمى الوصف الشكميائي لمكبد وكيس الصفراء في الدجاج المحمي البالغ. .1

 البالغ. المحمي في الدجاجوكيس الصفراء  مى التركيب النسجي لمكبدالتعرف ع .0

لمكبد ومكوناتو خلل مرحمة قبل التعرف عمى القياسات التشريحية والشكميائية النسجية  .3

 الفقس والفقس وبعد الفقس وفي البالغ.

 المحميفي جنين الدجاج وكيس الصفراء لمتكوين الجنيني لمكبد  متسمسمةمتابعة المراحل ال .1

 قبل مرحمة تشملالة التي يشبو بيا البالغ، و وحتى تكونو بالحاألولى ظيوره مرحمة  ذمن

 فقس.لبعد امرحمة الفقس و  مرحمةالفقس، و 
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في أكباد  حموض الدىنيةالاألمينية والكليكوجين و  حموضال مرحمة ظيورف عمى التعر  .7

وجودىم متابعة و حضانة  اً ( يوم16، 11، 11، 5عمار )االبوالمتمثمة  المحميأجنة الدجاج 

 البالغ.في و  اً يوم( 11)صوص الدجاج عمر  وفي

تكوين ال جنينية حول دراسات من خلل مراجعة المصادر المختمفة اتضح عدم توفرو 

 حولال و  ،Gallus gallus domesticus المحمي في الدجاجوكيس الصفراء الجنيني لمكبد 

ة نظرًا ألىميو  الدىنية خلل مراحل تكوين الكبد، ظيور الحموض االمينية والكليكوجين والحموض

التركيب راسة لمتعرف عمى اجراء ىذه الدنا ارتأياالقتصادية  ىذا النوع من الطيور في الجوانب

تابعة المراحل المتسمسمة لتكوينو ومعرفة من خلل م لمكبد الجنينيالتكوين و  التشريحي والنسجي

االعمار التي تظير بيا الحموض االمينية والكليكوجين والحموض الدىنية ومتابعة تراكيزىم خلل 

 االولى من نوعيا محميًا. لمدة قبل الفقس وبعده وفي البالغ، وبذلك تعد ىذه الدراسةا



 

 

 

 
 

  ينالـفصــــل الثــا
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 Literature Reviewاستعراض المراجع  -2

ذي اليمكف لمحياة اف تدـو الىو عضوًا يعد الكبد مف خالؿ وظائفو العديدة والميمة،  

، ويمكف عده الجياز المركزي الستقرار الجسـ وتوازنو والمحافظة عمى تزويده بالطاقة بدونو

 (.;Whitlow, 2000 Saran, 2017)الضرورية التي يحتاجيا الطائر 

 الوصف الشكميائي لمكبد وكيس الصفراء 2-1

Morphological description of liver and gallbladder 

يعد الكبد في الطيور مف أكبر الغدد الممحقة بالجياز اليضمي، وذات قدرة عمى الخزف، 

فراز الصفراء فضاًل عف دوره في التياـ المواد الغريبة الداخمة إلى االتمثيؿ الغذائي، إزالة السمية و 

 الجزء االمامي والوسطي لمتجويؼ البطني لمجسـ، يشغؿ معظـ (Caceci, 2006)الجسـ 

Middle anterior ventral body cavity ، يقع الجزء األكبر منو ضمف منطقة األضالع و

 خر، وجزؤه االCoelomic cavityمف التجويؼ الجسمي  Thoracic ribs regionالصدرية 

وفص أيسر  Right lobeف مفصيف، فص أي الىيقسـ و ، Sternumؿ عظاـ القص بيبػرز ليقا

Left lobeمف الطيور فة ػػػػػػػواع المختمػػػػػػػينًا بيف األنابػػػػػػوف متػػػيف يكػػػػػػػػـ الفصػػػػػػػػ، وأف حج

Marshell, 1960) Campbell, 2000 Clark, 2005;.) 

 Bilobedأف كبد الطيور يكوف كبيرًا ثنائي الفصوص  Schmidt et al. (2003)أوضح 

أكبر مف الفص ، ويكوف الفص األيمف الوسطىمعًا في الجية األمامية ف ي( مرتبطأيسرو  ايمف)

األيمف كما في األيسر في أغمب الطيور، وفي بعض األنواع يكوف الفص األيسر أكبر مف الفص 

ما في ػػػػػػػبًا كػػػػػػػحـ تقريػػػػػػػػف بالجيساويػػػػػػػصاف متػػػػػػػي أنواع أخرى يكوف الف، وفOstrichكبد النعامة 

 ; Galliformes (Baily et al., 1997 ; Stornelli et al., 2006رتبة الدجاجيات 

Ibrahim et al., 2016.) 
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البط البري  طائرو  Gullالنورس  طائرفي دراستيـ  Khaleel et al. (2017)ذكر 

Mallard duck، يمف في لكف الفص األ ،أيسر صغيرمؤلؼ مف فصيف أيمف كبير و  إف الكبد

 مف الطيور قسميف فػػػػي النيػػػػاية السفمى لمفػػػػص. وفي أنػػػواع أخػػػػػرى الىالنورس يكوف مقسػػػػمًا 

 ،Dorsal partيف: جزء ظيري ألى جز اسر أصغر مف الفص األيمف ومقسمًا يكػػػػوف الفػػػص األي

 ((Fulica atraالغرة البيضاء المحمي  كما في كبد طائر Ventral partوجزء بطني 

(Selman, 2013)الحماـ المتسابؽ  طائر ، ووجد في(Columb livia)  الىأف الكبد مقسـ 

 لى ثالثة أجزاءايف، والفص االيسر مقسـ أجز والفص األيمف مقسـ الى ، فصيف أيمف وأيسر

(Shehan, 2017).  بينما ذكرAbidu-Figueiredo et al. (2006)  في دراستيـ عمى كبد

 الىر مقسـ أيمف كبير غير مقسـ وفص أيس :أنو مكوف مف فصيف Struthio camelusالنعاـ 

، فص كبير بطني سفمي Caudodorsal lobeثالثة فصوص: فص صغير ظيري سفمي 

Caudoventral lobe  فص صغير أيسر وسطي وLeft intermediate lobe . 

ؽ إلى البني ػػػػػػوائي الغامػػػػػو بيف األحمر القيػػػػػراوح لونػػػػػػواع إذ يتػػػػػػتمؼ لوف الكبد بيف األنػػػػػيخ

قس ػػػػػػالف دػػػػػور عنػػػػػػوالطي Fattened birdsيور البدينة ػػػػػػما في الطػػػػػالسيالمحمر أو األصفر 

(King and Mclelland, 1975.) 

ى ػػػػػػػبد عمػػػػػص األيمف لمكػػػػػػيًا في الفػػػػػموقعًا داخم ورػػػػػي الطيػػػػػف فراءػػػػيس الصػػػػيحتؿ ك

 الموف وىو يتمثؿ بتركيب كيسي أخضر غامؽ Visceral surfaceحو اإلحشائي ػػػػسط

(Hymen, 1974) ، س( أالقبة )الر  :يتكوف مف ثالث مناطؽ ىيوىوHead الجسـ ،Body 

وف مف منطقػػػػػتيف فأنو يتك Duckط ػػػػػ. اما في طائر البNeck (Schmidt et al., 2003)والرقبة 

  (.Subhan, 2009قبة )ر توي عمى الػػػػػال يحو  القبػػػػػػة والجسـ :ىي

، Pigeonالحماـ طائر ظير في ال يلصفراء في معظـ أنواع الطيور، فيو ال يوجد كيس ا

 Duckوالبط  Chickenفي الدجاج  ، لكنو موجودOstrichesوالنعاـ  Parrotsمعظـ الببغاوات و 
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ف الحيوانات التي ال يوجدGeese (Hamodi et al., 2013)واالوز  فييما كيس الصفراء  . وا 

فػػػراز الصفػػراء الػػػذي يػػفػػػرز بكميػػػات االتي تسيطر عػػمى  Oddi sphincterالعاصرة اودي  تمتمؾ

ف القنوات الصفراوية تعمؿ  ،كػػبيػػرة مػػػف الكبػػد عػػمى عكػػس الحيوانػػات الػتي تمتمؾ كيس الصفراء وا 

 .(Oldham-Ott and Gilloteaux, 1997)عمؿ كيس الصفراء عند انعداميا في الحيواف 

 التركيب النسجي لمكبد وكيس الصفراء 2-2

Histological structure of liver and gallbladder 
مف خاليا الظيارة المتوسطة  Peritoneal layerبطبقة صفاقية في الطيور يحاط الكبد 

Mesothelial cells  ثـ إلى الداخؿ منيا طبقة مف نسيج ضاـ كثيؼ غير منتظـIrregular 

dense connective tissue ، يحوي عمى عدد قميؿ مف األلياؼ المطاطة وElastic fibers 

 Glisson'sسوفيمتسمى بمحفظة كالتي  Collagen fibersاأللياؼ المغراوية  فضاًل عف

capsule (Subhan, 2009 ; Bacha and Wood, 1990)مؾ المحفظة ػػػػػػفاوت سػػػػػػ، وقد يت

البط  طائر أف سمؾ المحفظة في كبد Khaleel et al. (2017)، إذ وجد الطيور  واعػػػػػأنبيف 

النورس  طائر يكوف أنحؼ منو في كبد Mallar duck (Anas platyrhynchos)البري 

(Larus canus) Gull. 

 Hepaticالنسيج الحشوي الكبدي  يتميزففي الطيور، ركيب النسجي األساسي لمكبد تلاما ا

parenchyma الفصيصات  نعداـابLobules يف ػزات النسيػج الضاـ بػػػػػجاًل عف حويػػػػػػػفضػ

ناطؽ مطة بدا تمؾ المحيػػػػػػع ما Inter lobular connective tissue trabeculae يصيةػفص

 ; Portal area (Portal triad) (Schmidt et al., 2003ابي( ػػػػػػالوث البػػػػػػابية )الثػػػػػػالباحة الب

El-Zoghloy, 2005 ; Dyce et al., 2010.) 

باؿ الكبدية ػػػػػػ، الحLiver cellsبد ػػػػػػدي مف خاليا الكػػػػػػشوي الكبػػػػػؼ النسيج الحػػػػػيتأل 

Hepatic cordsات الكبدية ػػػػػػ، الجيبانيHepatic sinusoidsاالوردة المركزية ، Central 
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veinsية ػػػػػػابػات البػػػػػباحػػ، والPortal areas (Hodges, 1974 Bacha and Bacha, 2000; 

Gartner et al., 2011; .) 

وتتمثؿ  Parenchymal cellsلى نوعيف: خاليا النسيج الحشوي اتقسـ خاليا الكبد 

مف مجموع خاليا الكبد، وخاليا  %(46-26وتؤلؼ مف حوالي ) Hepatocytesبالخاليا الكبدية 

 Sinusoidalوتتمثؿ بالخاليا البطانية الجيبانية  Non-parenchymal cellsغير حشوية 

endothelial cells كفر، خاليا Kupffer cells خاليا( الخاليا النجمية الكبدية ،Ito) 

Hepatic stellate cells ة مػػػػػػية مقػػينػػػػػػػيباػػػػػا جػػػػػػاليوخResident sinusoidal cells ؿ ػػػػػػمث

اليا ػػػػػػػف خػػػػػػاًل عػػػػػفض ،Lymphocytes والخاليا الممفية Plasma cellsاليا البالزمية ػػػػػالخ

ػموع ػػػػػف مجػػػػػػػم %(06-26والي )ػػػػػا حػػػػػػاليخذه الػػػػػػؼ ىؤلػػػػػوت ،Macrophage cellsمية ػػػػػبمع

 ;Ohata et al., 1982 Ohata  and Ito, 1986; Whitlow, 2000ػبد )ػػػػػػػػا الكاليػػػػػػػخ

Carollo et al., 2012;.) 

وتكوف عمى شكؿ  ـ األكبر مف مجموع خاليا الكبدتؤلؼ الخاليا الكبدية في الطيور القس

تتصؿ الخاليا مع بعضيا و ، Cuboidalاقرب الى المكعبة  Polygonalخاليا متعددة االضالع 

واتصاالت  Intercellular adherence complexitiesبوساطة معقدات التصاؽ بيف خموية 

دائرية او بيضوية  Nuleousتحتوي كؿ خمية كبدية عمى نواة و ، Tight junctionsمحكمة 

(، وبعض الخاليا Vascular poleتقريبًا قريبة الى الجزء القاعدي مف الخمية )القطب الوعائي 

كبدية الفسحة حوؿ القاعدية لمخاليا ال ، تواجو السطوح الجانبيةBinucleateعمى نواتيف  تحتوي

والخاليا البطانية المبطنة  Space of Disseيس او فسحة د Perisinusoidal spaceالجيبانية 

قبة تسيؿ نقؿ االفرازات الداخمية مف الخاليا الكبدية الى مجرى ثلمجيبانيات الكبدية التي تكوف م

( القنيات Biliary poleالدـ، بينما تقابؿ السطوح القمية لمخاليا الكبدية )القطب الصفراوي 

، وتمتمؾ ىذه السطوح تراكيب اصبعية صغيرة تدعى بالزغيبات  Bile canaliculiالصفراوية
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Microvilliدية حامضي ػػػػػػاليا الكبػػػػػػػ، ويكوف السايتوبالـز )الييولي( لمخAcidophilic د ػػػػػوق

 اًل عف حبيبات الكاليكوجيفػػػػػػفض Lipid dropletsية ػػػػػػػيرات دىنػػػػػػعمى قط ييكوف حاو 

Glycogen granules (Purton, 1969 Kapp and Balazs, 1970; Whiltow, 2000; 

Caceci, 2006;). 

تكوف الخاليا الكبدية مسؤولة عف معظـ وظائؼ الكبد مثؿ التمثيؿ الغذائي 

Metabolism إزالة السمية ،Detoxificationالكاربػػػػػػوىيدرات ك وخزنيا ، بناء المواد الغذائية

Carbohydrates  الدىوف وLipids  والفيتاميناتVitamins (Duncan et al., 2009). 

 Scanning Electronتتميز الخاليا الكبدية تحت المجير اإللكتروني الماسح

Microscope (SEM)  بأنيا معمقة وذات شكؿ مجسـ متعددة األوجوPolyhedron تمتمؾ ،

نيات ػػػػػػػو تالمس القػػػػػػا الكبدية المجاورة، وأوجػػػػػػػػسة لمخاليػػػػػػتكوف مالمستة أوجو، نصفيا 

تكوف أسطح الخاليا الكبدية و يبانيات، ػػػػػػػمع جدار الجرى ػػػػػػاألخة األوجو ػػػػػػفراوية، وتتصؿ بقيػػػػػػالص

عديدة ونحيفة فضاًل عف وجود الزغيبات  Microvilliالمواجية لمجيبانيات حاوية عمى زغيبات 

دية ػػػػػػاليا الكبػػػػػيبانية لمخػػػػػتتميز األوجو الجو عمى الخاليا الكبدية المطمة عمى القنيات الصفراوية، 

، Pitsوجود نقر  فضاًل عفبات وثقوب كبيرة متفرقة ػػػػػػقة لمزغيػػػػػػعة ودقيػػػػػدادات رفيػػػػػود امتػػػػػػبوج

 Intercellularتوجد الزغيبات عمى األوجو الصفراوية التي تفتح داخؿ خبايا بيف خموية كذلؾ 

recesses (Abdelwahab, 1987; Motta, 1977) . 

تظير الخاليا الكبدية تحت قوى تكبير عالية لممجير اإللكتروني الماسح بأف ليا ىيكاًل 

وىي خيوط سميكة  Filamentous structursخمويًا مكونًا مف ثالثة أنواع مف التراكيب الخيطية 

Thick filaments  وتدعى بالنبيبات الدقيقةMicrotubules خيوط نحيفة ،Thin filaments 

 Thinnest filamentsوخيوط أنحؼ  Intermediate filamentsتدعى بالخيوط الوسطية 

سايتوبالـز  ، وتتداخؿ ىذه الخيوط مع بعضيا ضمفMicrofilamentsتدعى بالخيوط الدقيقة 
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وبالـز ػػػػػػودة ضمف السايتػػػػػػوؿ النواة والعضيات الموجػػػػػػكة متشابكة حػػػػػػوف شبػػػػػػالخاليا الكبدية، وتك

(Okanoue et al., 1985). 

لمخاليا الكبدية عمى  Ultrastructural analysis الدقيؽ التركيبؿ ػػػػػػميػػػػػػر تحػػػػػػيظي

 ،Transmission electron microscope (TEM)روني النافذ ػػػػػػػمستوى المجير االلكت

ة ػػػػػػػية الكبديػػػػػػػلمخم Plasma membraneي ػػػػػػشاء البالزمػػػػػػإذ اف الغ ،يزةػػػػػػو صفات ممػػػػػػػامتالك

عديـ الزغيبات، غشاء  Lateral membraneغشاء جانبي  :لى ثالثة أجزاء وىيا اً يكوف مقسم

 Biliaryذو زغيبات طويمة ونحيفة وغشاء صفراوي Vascular membraneوعائي 

membrane  ذو زغيبات عريضة وقصيرة ويقع ىذا الغشاء مقابؿ لتجويؼ القنيات الصفراوية

(Allen and Carstens, 1966 ،) تحتوي الخمية الكبدية ذات الشكؿ المضمع عمى نواة ذات و

واحدة أو اكثر واضحة،  Nucleolusونوية  Heterochromatin ةالكثاف مادة كروماتينية متباينة

غشاء نووي ومؤلؼ مف:  وىما مزدوج Nuclear membraneوتكوف النواة محاطة بغشاء نووي 

، Outer nuclear membraneوغشاء نووي خارجي  Inner nuclear membraneداخمي

يتميز كذلؾ و ، Nuclear poresعمى ثقوب تدعى بالثقوب النووية  اً ويكوف الغشاء النووي حاوي

 Roughزمية الداخمية الخشنة )الحبيبية(و عمى اعداد كبيرة مف الشبكة البالئالسايتوبالـز بأحتوا

(granular) endoplasmic  reticulum  )والمايتوكوندريا )المقتدراتMitochondria  ذات

تكوف اقرب الى غشاء التي و  ،Filamentousيطي وخ Rod، قضيبي Ovoidشكؿ بيضوي 

الذي يظير بشكؿ قضباف  ،Golgi apparatusكولجي  جيازخمية او الغشاء النووي فضاًل عف ال

واالجساـ الحالة  Free ribosomesمتساوية بالطوؿ تقريبًا، كذلؾ وجود الرايبوسومات الحرة 

Lysosomes، يمكف تمييز حبيبات  ،التي تنتشر بأعداد كبيرة في سايتوبالـز الخمية الكبدية

توجد و  Glycogen granulesصغيرة او متجمعة مع بعضيا وىي تمثؿ حبيبات الكاليكوجيف 

ة( ػػػػػيبيػػػػبػػػػػػساء )غير حػػػػػػية الممػػػػػالزمية الداخمػػػػػج لمشبكة البػػػػػكوجيف، صياريػػػػػمعات الكاليػػػػضمف تج
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Smooth (Agranular) endoplasmic reticulum  فضاًل عف القطيرات الدىنية المميزة

مادة وقريبة مف المايتوكوندريا، وتكوف في  ةبشكؿ فجوات مختمفة االحجاـ بيضاء ال تحوي عمى أي

 Stephens and Bils, 1967 Purton, 1969; Ohataديدة )ػػػػػػطائر الدجاج صغيرة بالحجـ وع

et al., 1982; Rhodin, 1975; Ohata and Ito, 1986; Holovská et al., 2013; 
Hovnanyan et al., 2014;.) 

 Light cellsخاليا فاتحة  :لدجاج بوجود نوعيف مف الخاليا ىيتتميز الخاليا الكبدية في ا

عمى  سايتوبالـز شفاؼ حاو  حتوائيا عمى ااز الخاليا الفاتحة بت، تمDark cells داكنةوخاليا 

عمى العديد مف  الخاليا الداكنة ويحوي سايتوبالـز، )غير حبيبية( الشبكة البالزمية الداخمية الممساء

، الشبكة البالزمية الداخمية الخشنة والقطيرات الدىنية Polyribosomesالرايبوسومات المتعددة 

(Purton, 1969). 

تمثؿ الخاليا البطانية المبطنة لمجيبانيات الكبدية أكبر مجموعة مف الخاليا غير الحشوية 

تمتاز بعدـ امتالكيا غشاء  داكنة الموف اةة ومتطاولة مغزلية الشكؿ ذات نو تكوف صغير و في الكبد، 

، وتكوف غير متصمة مع بعضيا البعض، بالرغـ مف انو في Basement membrane اً قاعدي

 جيدة التكويف، Desmosomesمناطؽ تكوف متصمة مع بعضيا بوساطة جسيمات رابطة بعض ال

أيضًا كحػػػػػاجز  عمؿػػػػػتوفر ىذه الخػػػػػػاليا مساحة سطحيػػػػػػة كبيرة المتػػػػػصاص المواد الغػػػػػذائية وت

 Kuehnel, 2003الجيبانيات ) فػػػػػػراز الخػػػػػػاليا الكبػػػػػػدية لمجزئػػػػػػيات إلى مجرىااختياري خالؿ 

Racanelli and Rehermann, 2006; Taub, 2004; .)تحت المجير  الخاليا البطانية تظير

، وتحوي ايضاً  Flatومسطح  Smooth، اممس Roundبشكؿ مدور  (SEMي الماسح )االلكترون

الخاليا المجاورة تتداخؿ حافات خمية واحدة مع حافات و ، ى انتفاخ مركزي بسبب وجود النواةعم

، وتترتب بمجاميع قد μm (6.0-6.2) يتراوح بيف باحجاـ مختمفة اصغرىا مكونة العديد مف الثقوب

تقد ػػػػػػػمعيا، تفػػػػػػعند تج Sieve platesخمية ػػػػػذلؾ صفائح منػػػػػػونة بػػػػػػ( مك0) μm يصؿ قطرىا الى 



                             الفصل الثاني: استعراض املراجع                                                                                                

 

13 

ثؿ مناطؽ اتصاؿ بيف الفسحة حوؿ الجيبانية وتجويؼ ػػػػدد وىي تمػػػػػػمحالؿ ػػػػػشكقوب الػػػػػػالث

 ; Wisse, 1970 ; Braet et al., 1996 ; Breat and Wisse, 2002بانيات الكبدية )ػػػالجي

Vreuls et al., 2016.) 

 Transmissionتتميز الخاليا البطانية الجيبانية تحت المجير االلكتروني النافذ 

electron microscope (TEM)  مكونة مف جسـ الخميةCell body  وامتدادات سايتوبالزمية

الحاجز الفاصؿ بيف  ، وتشكؿ ىذه الخالياMembranous cytoplasmic extensionغشائية 

تكوف معظـ العضيات السايتوبالزمية و الفسحة حوؿ الجيبانية )فسحة ديس( وتجويؼ الجيبانيات، 

Cytoplasmic organelles الـز لجسـ الخمية المميزة بأنيا متوسعة في متجمعة في السايتوب

( نوية كثيفة الكترونيًا 2-0) ذاتبيضوية او مغزلية الشكؿ منطقة حوؿ النواة الستيعاب نواة 

منتشرة عشوائيًا ية وخيطية الشكؿ و واضحة، ويحوي السايتوبالـز عمى مايتوكوندريا صغيرة بيض

والشبكة البالزمية الداخمية الخشنة التي تكوف  ،احد جوانب النوىالواقع عمى  كذلؾ معقد كولجي

عمى عالقة مكانية مع المايتوكوندريا فضاًل عف وجود تراكيب خيطية الشكؿ مثؿ النبيبات الدقيقة 

Microtubules  والخيوط الدقيقةMicrofilaments ( ضمف جسـ الخميةPurton, 1969 

Wisse, 1970; Wisse, 1972; Ohata et al., 1982; Ohata and Ito, 1986;.)  

 اةنو الشكؿ، ذات   Satellateغير الحشوية، وىي خاليا بمعمية نجمية  كفراما خاليا 

 روزاتػػػػػػبا ػػػػػيمن تدػػػػػػتمر انتشارًا، ػػػػػػوبالـز أكثػػػػػػذات سايتو  موفة الػػػػػػفاتحكبيرة غير منتظمة 

في فسحة  Filopodiaاألقداـ الكاذبة ب والتي تسمى Protoplasmic processبرتوبالزمية 

مواد لم Phagocytosisبمعمة ة الػػػػػعممي، وتكوف ىذه الخاليا مسؤولة عف ةػػػػػػػالكبدي ياتػػػػػػالجيبان

نتاج الحػػػػػػػالغري في  التي ليا دور رئيػػػػس Cytokines )السايتوكينات( ويةػػػػػػػركيات الخمػػػػػػبة وا 

بميروبيف الادة ػػم بأيض كفراليا ػػػػػػػياـ خػػػػػػاًل عف قػػػػػػفضف الجنيني، ػػػػػػتكويالفي اعة و ػػػػػػالمن

Bilirubin  وىضـ المستضداتAntigens  في جياز الدوراف البابيPortal circulation 
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system (McCuskey and McCuskey, 1990 Kuehnel, 2003; Taub, 2004; 

Lavin et al., 2015;.) 

في تجويؼ الجيبانيات واقعة  (SEM) ني الماسحكترو لالمجير االتحت  كفرتظير خاليا 

وأف حجـ وشكؿ يا، تقع بالقرب منو  خاليا البطانية المبطنة لمجيبانياتالوىي أكبر مف الكبدية، 

يوجد عمى سطح الخمية عدد و مخمية، ليعتمد عمى الموقع الفعاؿ  كفروالخصائص السطحية لخاليا 

أو األقداـ الصفائحية  Microextension ، العديد مف االمتدادات الدقيقةHolesمف الثقوب 

Lamellipodia  كاذبة القداـ األأوFilopodia  التي تكوف متباعدة وتساعد في استقرار الخاليا

ة وقد تصؿ امتدادات األقداـ الكاذبة إلى عناصر خموية مثؿ خاليا الدـ يخاليا البطانالعمى جدار 

Bloods cells  Motta, 1979 ; Itoshima et al., 1974) Abdelwahab, 1987;) 

غالؼ ال وبشكميا غير المنتظـ ذ (TEM) النافذ تحت المجير االلكتروني كفرخاليا تتميز 

مغزلية او  وتمتمؾ نواةمكونًا عددًا مف االقداـ الكاذبة  Fuzzy coatمجعد الواضح او الغير 

 ،Amoeboid movementمستقرة نتيجة الحركة االميبية  وغيربيضوية غير منتظمة 

توكوندريا التي تكوف ذات شكؿ مستدير ػػػػػػػعمى عضيات مثؿ الماي وسايتوبالزميا يحتوي

Rounded ومنتشرة عشوائيًا، فضاًل عف الشبكة البالزمية طاولة ػػػػػػضوي وقد تكوف متػػػػػػػػاو بي

مف السايتوبالـز وكذلؾ توجد ػػػػػػالداخمية الخشنة وتكوف الشبكة البالزمية الداخمية الممساء قميمة ض

 ;Purton, 1969 Ohata et al., 1982الخيوط الدقيقة )و النبيبات الدقيقة  ،االجساـ الحالة

Ohata and Ito, 1986;.) 

ظاىرة التياـ خاليا الدـ  تضح، انو في كبد طائر الدجاج، تOhata et al. (1982)ذكر 

اثنيف او اكثر مف خاليا الدـ في الوقت  كفروقد تمتيـ خاليا  Erythrophagocytosis الحمر

كوف تستوى المجير االلكتروني النافذ، في طائر الدجاج تحت م كفرنفسو، وذكر ايضًا اف خاليا 

 بتركيب شبيو بالدودة. ةً مميز 
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 Fat storingما الخاليا النجمية الكبدية التي تسمى ايضًا بالخاليا الخازنة لمدىوف أ

cells الخاليا الدىنية ،Lipocytes  وخالياItoاةاليا نجمية الشكؿ حاوية عمى نو ، وىي خ 

الفسحة حوؿ ، تقع في Fibrocytesبيضوية وذات بروزات سايتوبالزمية تشبو الخاليا الميفية 

الجيبانية )فسحة ديس( التي تكػػػػػوف معػػػػػػزولة عف تجػػػػػػويؼ الجيبانيات الكبدية بوسػػػػػاطة الخاليا 

البطانػػػػػية المبطػػػػػػنة لمجيبانيات، تقوـ ىذه الخاليا بوظائؼ عدة منيا افراز الحركيات الخموية 

 Hepatic ةػػػػػػػػالخارج خموية الكبديوبناء األرضية  Aخزف فيتاميف و )السايتوكينيات(، 

extracellular matrixعرض الكبد الى الجروح، فأنيا تشارؾ في عممية تكويف ػػػػػػػػ، وعند ت

 ;Fibrogenesis (Ito, 1951 Yamamato and Enzan, 1975; Pinzani, 1995االلياؼ 

Yi and Jeong, 2013; وتظير خاليا ،)Ito النافذ حاوية عمى فجوات  المجير االلكترونيب

بات ػية، النبنية الخشخمة الداالزميلبكة اػبشال ،مةميرة وقػدريا صغيػنمايتوكو ، Lipid vacuolesدىنية 

 ;Ito and Shibasaki, 1968 Ohato et al., 1982وط الدقيقة واالجساـ الحالة )ػيقة، الخػػػػػيالدق

Ohato and Ito, 1986;.) 

إف المكونات الدقيقة السايتوبالزمية لخاليا الجيبانيات الكبدية متنوعة وذلؾ لفعاليتيا ألنزيـ 

خاليا سالبة ألنزيـ  ىي: ، إذ شخص ثالثة أنواع مف الخالياPeroxidaseالبيروكسيديز 

أنيا مسطحة % مف خاليا الجيبانيات التي تتميز ب04خاليا البطانية تشكؿ الالبيروكسيديز تسمى ب

وليا امتدادات عمى عضيات خموية قميمة،  صغيرة مع سايتوبالـز قميؿ حاو   ىامغزلية الشكؿ نوا

، Fenestratedصفائح منخمية تعطييا المظير المثقب  بشكؿا ىذه الخالي تجمعالزمية، وتبسايتو 

% مف خاليا 95تشكؿ  كفرالنوع الثاني ىي خاليا موجبة ألنزيـ البيروكسيديز تدعى بخاليا 

يبانيات، التي تبرز فوؽ الخاليا البطانية، وتكوف ذات شكؿ اميبي، تمد بروزاتيا السايتوبالزمية الج

وفير بالعضيات  سايتوبالـزكفر تمتمؾ خاليا و نية، اطالخاليا البأو أقداميا الكاذبة خالؿ ثقوب 

الخموية مثؿ الشبكة البالزمية الداخمية الخشنة، المايتوكوندريا، األجساـ الحالة، الرايبوسومات، 
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يا غير مستقرة، أما ت، وتكوف نواMicrovesiclesالفجوات المختمفة األحجاـ، الحويصالت الدقيقة 

% 09يا الخازنة لمدىوف تشكؿ يي خاليا سالبة ألنزيـ البيروكسيديز وتدعى بالخالفالنوع األخير 

ػيؿ مػػرات دىنية والقيػػػػػػالزميا عمى قطػػػػػػوي سايتوبػػػػػػػؿ، يحمف خاليا الجيبانيات، وتكوف نجمية الشك

 ; Widmann et al., 1972شنة )ػػػػػػػمية الخػػػػػػبكة البالزمية الداخػػػػػػػوندريا والشػػػػػػمف المايتوك

Nafady et al., 2017.) 

وجد بيف ػػػػػػت فانيااليا البالزمية ػػػػػػػالممفية والخ الياػػػػػػبانية المقيمة ومنيا الخػػػػػػػاليا الجيػػػػػػػاما الخ

الجياز  مف اً بة مف الفسحة حوؿ الجيبانية )فسحة ديس( وىي تمثؿ جزءػػػػػػػالخاليا الكبدية قري

 Pathogenesىذه الخاليا خاليا دفاعية ضد غزو الممرضات  عدالمناعي األساسي، اذ ت

(Ohata et al., 1982 Wisse et al., 1997; Taub, 2004;) ، اما الخاليا البمعمية فأنيا

توجد في الفسحة حوؿ الجيبانية )فسحة ديس( بالقرب مف الخاليا الكبدية وتوجد اما بصورة مفردة 

عمى  بيضوية او كروية وسايتوبالـز حاو   اىامنتظـ، ونو غير او متجمعة، وىي خاليا ذات شكؿ 

اليا ػػػػػػػواف الخ ،الةػػػػػػالحساـ ػػػػػػػنة فضاًل عف االجػػػػػػػػػػية داخمية خشػػػػػػػػدريا وشبكة بالزمػػػػػػػمايتوكون

 Ohata et al., 1982) كفرؼ لخاليا الػػػػػػػػساعد كتالنسيج الحشوي الكبدي لمدجاج  البمعمية في

Ohata and Ito, 1986;.)  

والطيور،  ثديياتفي بعض ال Hepatic microbodiesتوجد األجساـ الدقيقة الكبدية 

والبيروكسيديز أو  Oxidaseعضيات خموية صغيرة تمتمؾ فعالية ألنزيـ االوكسيديز  تعدوىي 

وظيفتيا مف نسيج تختمؼ ىذه التراكيب نوعًا ما في شكميا ومظيرىا وفي و ، Catalaseالكاتاليز 

إلى آخر وحسب النوع، وتكوف واسعة االنتشار في األنسجة الحيوانية، وتوجد بتماس مع األكياس 

نيا تالحوصمية لمشبك  Cellفي األيض الخموي اً يمدورًا م ؤدية البالزمية الداخمية، وا 

metabolism  ،األجساـ وجد أف و بسبب وجودىا بأعداد كبيرة في بعض الخاليا دوف األخرى

 Microbodies: أجساـ دقيقة مع جسيـ نووي بموري ىي الدقيقة الكبدية تكوف بثالثة أشكاؿ مميزة
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with a crystalloid nucleoid ، األجساـ الدقيقة مع جسيـ نووي تحت بموريMicrobodies 

with a subcrystalloid nucleoid،  أجساـ دقيقة بدوف جسيـ نوويوA nucleoid 

microbodies  في اإلنساف والطيور توجد(Shnitka, 1966). 

بسمؾ خمية واحدة مثاليا  Cordsأو حباؿ  Plates ة صفائحأتترتب الخاليا الكبدية بيي

وبسمؾ خميتيف مثاليا الطيور التابعة الى  ،Passeriformesالطيور التابعة الى رتبة العصفوريات 

 Gruiformesورتبة الكركيات  Galliformes، رتبة الدجاجيات Anseriformsرتبة الوزيات 

 Pintail duckمة يو الطالريشات  ية الوزيات مثؿ طائر بط البمبوؿ ذوىناؾ طيور تابعة الى رتب

بسمؾ  فيو تكوف الحباؿ التابع الى رتبة الدجاجيات Ruffed grouseوطائر الطييوج المطوؽ 

اف الخاليا الكبدية في طائري الدجاج كما (، Hickey and Elias, 1954) او خميتيفخمية واحدة 

، Anastomosing cordsوالبط تكوف مرتبة بشكؿ حباؿ سمؾ خميتيف، وتكوف حباؿ متعشقة 

إذ اف تعشيؽ الحباؿ الكبدية يتداخؿ مع تعشيؽ مشابو  تحصر بينيا فسح تمثؿ الجيبانيات الكبدية

ة سطحية كبيرة في اتصاليا مع الخاليا لمجيبانيات الكبدية وبذلؾ يضمف اف لكؿ خمية كبدية مساح

 (.;Purton, 1969 Abdelwahab 1987)البطانية المبطنة لجدار الجيبانيات 

بأنو مكوف مف  (SEM)ر االلكتروني الماسح ييظير النسيج الحشوي الكبدي تحت المج

، وتترتب ىذه الصفائح بطريقة تكسبيا المظير أو التركيب Laminaeنظاـ متصؿ مف الصفائح 

بوساطة نظاـ متصؿ مف  Perforated، إذ تظير مثقبة Spongy structureاالسفنجي 

ة، انيات الكبديػ، وتحوي عمى الجيبVascular lacunaeالتجاويؼ التي تمثؿ التجاويؼ الوعائية 

رؼ ػػػػػػػعة تعػػػػػػردة أو متجمػػػوف مفػػكػػػػػػة قد تػموية مجسػػػػػػضػتراكيب بي ايػػػػػػػوجد في تجويفػػػػػػػػي يتال

 ; ;Blood cells (Abdelwahab, 1987 ; Ghoddusi and Kelly, 2004دـ ػػػػػاليا الػػػػػػبخ

Braet, 2010.) 
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بصورة  Pyramidalيرمية الشكؿ المجموعة مف الخاليا الكبدية  Apicalsـ تجمع قم اف

، إذ يوجد عمى Bile canaliculiإلى تكويف القنية الصفراوية  يؤدي شعاعية حوؿ قناة صغيرة

تعمؿ الخاليا الكبدية و سطح الخاليا الكبدية الضيقة زغيبات قصيرة، تحاذي القنية الصفراوية، 

قوـ ىذه تريؼ مادة الصفراء إلى القنيات، و مى تصعلقنيات الصفراوية في كبد الطيور المحيطة با

الواقعة ضمف الباحة البابية  Bile ductقناة الصفراء فرع تصريؼ الصفراء إلى بالقنيات 

(Tanaka, 1960 ; Schmidt et al., 2003.) 

 Central veinتترتب الحباؿ أو الصفائح الكبدية بصورة شعاعية حوؿ الوريد المركزي 

(Baumel et al., 1993 ; Selman, 2013 ; Odokuma and Omokaro, 2015 ،)

فرع مف الوريد البابي الكبدي عمى وي ػالتي تحت وؿ الباحة البابيةػػدية حبباؿ الككذلؾ تترتب الحو 

Hepatic portal vein ، فرع مف الشرياف الكبدي وHepatic artery ، رع مف قناة الصفراء ػػػػػػػفو

مف نسيج ضاـ ػمورة ضػطوتكوف م Lymphatic vesselاوي ػػػػػػػػفػمالوعاء المفروع صغيرة مف و 

(Schmidt et al., 2003 El-Bab, 2004;) احة البابية تحت مكونات الب يمكف التمييز بيف، و

ابي الكبدي يتميز بقطره الكبير وكبر االلكتروني الماسح، إذ أف فرع الوريد البو الضوئي  يفالمجير 

محاطة ببعض األلياؼ حرشفية الشكؿ و الالخاليا البطانية نًا ببطيكوف مو  تجويفو ورقة جداره

يكوف صغير القطر سميؾ ف، أما فرع الشرياف الكبدي Smooth muscle fibersالعضمية الممساء 

 اً مبطن ، ويكوفInternal elastic membraneالغشاء المطاطي الداخمي الجدار وامتالكو 

دة طبقات مف األلياؼ ػبع الذي يحاطفي تجويؼ الشرياف  ياتالتي تبرز نوابالخاليا البطانية 

 Simpleة مف نسيج ظياري مكعبي بسيط ػػتبطف بطبق اة الصفراء فانياػساء، وقنالعضمية المم

cuboidal epithelial tissue ،اجدارىخالؿ قطرىا الصغير و  مفة الممفاوية ػػػػػاألوعي وتميز 

 ;Bradley,  1960   Macchiarelli and Motta, 1986 )ة ػطف بالخاليا البطانيبيؼ المالنح
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Baumel et al., 1993; Bacha and Bacha, 2000; Abed and Al-Bakri 2011;  
Al-A'Aaraji, 2015;). 

يوجد ضمف النسيج الحشوي الكبدي الطبيعي ألنواع مف الطيور مثؿ الدجاج، البط، اإلوز، 

، إذ تمثؿ ىذه Lymphocytesو أنواع اخرى مساحات لمفية مكونة مف تجمع لخاليا لمفية 

، إذ أف الطيور ليس لدييا Immune patchesتعمؿ كمطخ مناعية  التجمعات مراكز لخاليا لمفية

تمتاز ىذه التجمعات بأنيا مختمفة في أعدادىا  نموذجية Lymphatic nodulesعقد لمفية 

ف أو ضمف وأحجاميا فضاًل عف انتشارىا غير المنتظـ، إذ توجد ضمف غالؼ محفظة كميسو 

 ;Ito et al., 1960 Hodges, 1974; Casteleyn et al., 2010) لحشوي الكبديالنسيج ا

Hünigen et al., 2016; .) ًمف  وذكر كالBayyari et al. (1994) وVickery et al. 

 Domesticف مف التجمعات الممفية في طائر الديؾ الرومي المنزلياإف ىناؾ نوع (2006)

turkey  طائر البط وDuck ، تجمعات لمفية محاطة بمحفظة اما النوع االوؿ فيي

Encapsulated lymphatic aggregation  قد تسمى بالجريبات الممفية الكبدية وHepatic 

lymphatic folliclesع القميؿ مف ، إذ تكوف محاطة بطبقة رقيقة مف نسيج ضاـ مفكؾ م

بعض الخاليا البمعمية، أما النوع اآلخر مف التجمعات و  األلياؼ المغراوية ومكونة مف خاليا لمفية

، Noncapsulated lymphatic aggregationىي التجمعات الممفية غير محاطة بمحفظة 

 مكونة بصورة رئيسة مف خاليا لمفية.وتكوف مطمورة و 

ىي األلياؼ المغراوية أو البيض أحد أنواع ألياؼ النسيج الضاـ و  يحتوي الكبد عمى

Collagen or White fibers نواع ولألI ،III ،V ،VI،  تؤلؼ القسـ األكبر مف مكونات ىي و

لمحيط وجد ضمف النسيج الضاـ ا، وتExtracellular matrix (ECM)خارج خموية  االرضية

د األلياؼ ػػػػػما توجػػػػػػػضمف محفظة كميسوف، ك افمنتشر  I ،IIف ايكوف النوعو  بمكونات الباحة البابية

وي ػػػػػػالحش سيجػػػػػػمف النػػػػػػػج الضاـ ضػػػػػػػاؼ النسيػػػػػػػواع أليػػػػػػػ، أحد أنReticular fibersالشبكية 
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شبكة دقيقة تظير عمى شكؿ ، و IIIراوية نوع ػػػػػػياؼ المغػػػػذه األلياؼ مف األلػػػػػػػتتكوف ىبدي، و ػػػػػػالك

ضمف الجيبانيات و كبدية باؿ الػػػػػػػالحبيف توجد و لحشوي الكبدي، سناد النسيج ااتعمؿ عمى دعـ و 

ي جدار الوريد ػػػػػكؿ األلياؼ الشبكية شبكة كثيفة فػػػػػػػكذلؾ تشة، و ػػػػػػػالكبدية، وتدعـ الخاليا البطاني

 ابيةسيج الضاـ المحيط بالباحة البضاًل عف وجودىا مع األلياؼ المغراوية ضمف النػػػػػالمركزي ف

(Martinez-Hernandez  and Amenta, 1993 ; Hosoyamada  et al., 2000 ; 

Ushiki, 2002 ; Moslem, 2015.) 

 غاللةال غالالت:ء في الطيور فيتكوف مف ثالث لتركيب النسجي لكيس الصفرااأما 

مكونة مف نسيج  Lining epitheliumظيارية البطانة ال طبقة ، تتكوف مفMucosaالمخاطية 

 يظير في Non-ciliated simple columnar epitheliumظياري عمودي بسيط غير ميدب 

 Stratified columnarمطبؽعمودي خاليا يكسبيا مظير لممناطؽ تطاوؿ ال بعض

epithelium وقد تحتوي الخاليا الظيارية عمى الخاليا الكأسية ،Goblet cells (Mobini, 

 Looseمكونة مف نسيج ضاـ مفكؾ  Lamina propriaحة األصيمة الصفيطبقة و ، (2014

connective tissue   عمى شعيرات دموية وخاليا لمفية أو تجمعات مف الخاليا الممفية  حاو

، إف (Mobini, 2012)فإنيا تكوف مفقودة  Muscularis mucosaالطبقة العضمية المخاطية و 

و ػػػػػػات تشبػػػػػػة األصمية تكوف طيػػػػػػة الظيارية والصفيحػػػػػػػالبطانطبقة اطية المتكونة مف ػػػػػة المخغاللال

ف تختمؼ عنيا بسبب اختالؼ الطيات في ػػػػػػراء فارغًا لكػػػػػػابات عندما يكوف كيس الصفػػػػػػػالزغ

لمقطع تظػػػػير في ا ،Cryptsات خبايا ظير بيف الطيػػػػػر المنتظـ وتػػػػػػػغييا وشكميا ػػػػػػحجم

ػقة الصفيحة األصمية إال أنػيا بضمف ط Tubular glandsوبية رض عمى شكؿ غدد انبعالمست

الثانية  غاللة(، أما الYamada and Hoshino, 1972 ; Gheri et al., 1988ست غددًا )لي

المكونة مف عدد مف األلياؼ  Muscularisالعضمية  غاللةفيي المف جدار كيس الصفراء 

مثؿ وتػ، Circular arrayالمرتبة بصورة دائرية  Smooth muscle fibersالعضمية الممساء 
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، Adventitiaالبرانية  غاللةأو ال Serosaالمصمية  غاللةال الصفراء كيس مف جدار ثالثةال غاللةال

يا ػػػػػدما يكوف سطحػؾ، وعنػػـ مفكوف مصمية ومكونة مف نسيج ضاػفإنيا تك اً عندما يكوف سطحيا حر 

 Gheri et al., 1988 ; Mobini, 2012ة )ػػػػػػبراني الغاللة وفػػػا تكػػػػػر حر فإنيػػػػػغي اً مالمس

Mobini, 2014;.) 

 التكوين الجنيني لمكبد وكيس الصفراء 2-3

Embryonic development of liver and gall bladder 

خطوط واضحة ألنماط مراحؿ تعد دراسة التكويف الجنيني في الطيور ميمة ألجؿ وضع 

 :تضـ عممية التكويف الجنيني عددًا مف المراحؿ الميمة منياو ، (Bakst et al., 1997) التكويف

 Formation of sex cells and fertilizationخصاب االمرحمة تكويف الخاليا الجنسية و 

stage تمييا مرحمة التفمج ،Cleavage stage إذ تمر البيضة المخصبة بسمسمة مف االنقسامات ،

ىي التي و  Gastrulation مرحمة التمعد او التبطيف ثـالمتتالية،  Mitotic divisionsالخيطية 

عادة تنظيـ بداءات األعضاء عممية واسعة مف اعادة ترتيب الخاليا و   Organ rudimentsا 

المرحمة إلى  تخضع ىذهتي تحتميا في الكائف المتمايز، و سطح االريمة إلى المواقع ال زاحتيا مفاو 

تسمى بالحركات المكونة لمشكؿ حركات دراماتيكية وتغيرات في أشكاؿ الخاليا و 

Morphogenetic movements ، وميةػػػػػػقات جرثػػػػػػطب ػػػػةعد ثالثػػػػػة مرحمة التمػػػػػكوف نتيجػػػػػػتتو 

 Endodermاألديـ الباطف و  Mesoderm متوسط، األديـ الEctodermاألديـ الظاىر  ىي:

(Balinsky, 1975 Sanders et al., 1993; Keller, 2005; Vasiev et al., 2012;ثـ .) 

ميمة مف التكويف الذي يصبح فيو ىي مرحمة التي و  Organogenesisمرحمة تكويف األعضاء 

التي تتضمف عمميات ، و (0-2)شكؿ  اء عمى قيد الحياة بشكؿ مستقؿالبقعمى ًا قادر  نيف كائناً جلا

، االديـ Ectoderm، االديـ الظاىر مف الطبقات الجرثومية الثالثةتخضع فييا خاليا كؿ طبقة 

ىي العممية ، و Differentiationايز متلم Endoderm، واالديـ الباطف Mesodermالمتوسط 
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قد تخصصًا أكثر تخصصًا وتأخذ كؿ خمية نمطيا الخاص، و ا األقؿ التي تصبح فييا الخالي

الحيوية التي يجب ـ الخمية مع الوظيفة ئتالكؿ الخاليا خالؿ عممية تمايزىا لتتتضمف تغيرًا في ش

أو عف  Genesيتـ التمايز مف خالؿ التعبير عف مجموعة محددة مف الجينات أف تقوـ بيا، و 

قد تكوف إشارات مف خارج الخمية مثؿ عوامؿ النمو ، و Induced signalsطريؽ إشارات حاثة 

Growth factor  التي يتـ إرساليا إلى الخاليا المجاورة عبر مسافات قصيرة أو إشارات مف داخؿ

تضمف تشكيؿ  ممااإلشارات بإعادة ترتيب الخاليا الخاليا إلى الخاليا نفسيا أيضًا، إذ تسمح ىذه 

 Programmed cellكذلؾ لبرنامج الموت الخموي داخؿ الكائف الحي و  ةي مواقع محدداألعضاء ف

death  ،في السماح لمخاليا  يكوف ليا دور فعاؿو دور في تمايز الخاليا خالؿ التكويف الجنيني

بنياية و  Post hatchingالمرحمة النيائية ىي مرحمة خروج الجنيف إلى الحياة باالستمرار والبقاء، و 

نات ػػػػػػئويف كاػػػػػػػيي بتكػػػػػػػالتي تنت Sexual maturityسي ػػػػػػػعممية النضوج الجنىذه المرحمة تبدأ 

ناث )حية ناضجة جنسيًا مف ذكور و   ; ;Balinsky, 1975 Jacobson et al., 1997ا 

Wolpert et al., 1998 Gilbert, 2000;.) 

 Hamburger (HH)اج التي وصفت تحت مراحؿ إف مراحؿ التكويف الجنيني في الدج

and Hamiltonالمرحمة المبكرة  ىي: مراحؿ ميمة ، تتضمف ثالثEarly( 0، تبدأ مف مرحمة-

ىي ( و 00-3وىو مف مرحمة ) Middleىي مميزة بتكويف الخط البدائي، المرحمة الوسطية ( و 2

ىي و ( 01-01مرحمة ) ىي مفو  Lateأخيرًا المرحمة المتأخرة ، و Somitesمميزة بعدد البدينات 

بمة لمقياس، مميزة بالصفات الشكميائية النموذجية التي جمعت بسمسمة مف المميزات القياسية القا

لتحديد  Visceral archesاألقواس الحشوية و  Limbsميائية لألطراؼ كشت التغيرات العتمدا

طوؿ و  Beakقياس طوؿ المنقار باقي المراحؿ فقد استخدـ الوزف و (، أما 06-04المراحؿ )

االوليتيف  دث خالؿ المرحمتيفػػػػػػاألجيزة يحاء و ػػػػػػػلثالث، لذلؾ فإف تكويف األعضا Toeاإلصبع 

 Hamilton, 1952) يزة خالؿ المرحمة المتأخرةػػػػػػنضوج األجيتبعيا نمو األعضاء و 
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Hamburger and Hamilton, 1992; ،)ػػف الدجاج، ء مبكػػػػػرًا في جنيػػػػويف األعضاػػػػػإذ يبدأ تك

ية واألجيػزة الوعائػ Heartس، إذ يكوف القمب ػػػػػدًا قبؿ الفقػية متكونة جيػتكوف جميع األجيزة الوظيفو 

النقر و  Legsاف والسيق Wingsحة ػنلألج Limb budsـ الطرفية ػػػح البراعكػػػػػونة جيدًا ووضػػػػػو تم

ة ػبدايو  Reproductive organsة ػالتكاثريضاًل عف تكويف األعضاء ػف Auditory pitsالسمعية 

، المنقار Featherلمجنيف كذاؾ تكوف براعـ الريش  Voluntary movementركة اإلرادية ػالح

 .(Mellor and Diesch, 2007) األصابع خالؿ النصؼ األوؿ مف الحضانةو 

 
  .Wolpert et al. (1998)دورة حياة طائر الدجاج عف  (:1-2شكل )

 

أجنة الفقريات ة الى ما ىي عميو في تكويف الكبد في جنيف الدجاج مشابي إف عممية

( بدينة 22-26االخرى، إذ تبدأ اإلشارة االولى لتكويف الكبد في جنيف الدجاج عند مرحمة )

Somite (16-19 ساعة حضانة )Incubation بظيور اندالؽ خارجي ،Evagination  مف

عند  Anterior intestinal portalمف حافة البواب المعوي االمامي  Endoderm األديـ الباطف

ممثاًل  Omphalomesenteric veinsبطني في نقطة اتصاؿ األوردة السرية المساريقية الموقع ال

، ويعد ىذا الردب أوؿ دليؿ شكميائي Hepatic diverticulum الردب الكبديب
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Morphological ة ى سمسمة مف العمميات الحاثعمInductive processes  التي تبػػػدأ فػػي

 ; Hamilton, 1952 ; Kingsbury et al., 1956( )2-2رة )شكؿ مرحمة جنػينية مبكػػ

Romanof, 1960 ; Carlson, 1996) جنيني لمكبد أو ما يسمى تحدث عممية التكويف ال، و

خالؿ سمسمة مف األحداث بيف األديـ الباطف  Hepatogenesis يف الكبديتكو البعممية 

Endoderm  واالديـ المتوسطMesoderm  القريب منو(Zorn, 2008) ، ف طبقة األديـ و ا 

 Primitive، إذ يتكوف انبوب المعي البدائي Gastrulationالباطف تتكوف خالؿ مرحمة التمعد 

gut tube  لى معي أمامي االذي يقسـFore gut ، معي وسطي وMid gut  ومعي خمفيHind 

gutبد ػػػػػ، تشارؾ طبقة األديـ الباطف في تكويف بعض الغدد اليضمية وغير اليضمية ومنيا الك

Liver فج )االثنى عشر( ػػػػػػارة العػػػيػػػػػػالسيما ظدائي ػػػػػي البػػػػػكوف مف المعػػػػػالذي يتDuodenum 

(Balinsky, 1981 Carlson, 1996; Tremblay   and   Zaret, 2005;   Grapin-

Botton, 2005;    Kardong,   2006; Soto-Gutierrez et al., 2008;.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Carlson (1996)عف تفاعالت االنسجة في عممية تشكؿ مكونات االديـ الباطف لمكبد  (:2-2شكل )
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ف إلى الجيب ف يدخاليالسرييف المساريقييف المذينمو الردب الكبدي رأسيًا باتجاه الوريديف 

 Anterior (Left)يف، ردب أمامي )أيسر( ػػػػػبدر يتمايز الردب إلى و ، Sinus venosusالوريدي 

قع ػػػػي ، إذDuctus venosusحوؿ القناة الوريدية  Posterior (Right)مف( ػػػػػػي )أيػػػػػردب خمفو 

 ; Kingsbury et al., 1956ع إلى يمينو )ػػػػػػردب الخمفي يقػػػػػالالقناة و يسار الردب االمامي إلى 

Bellaris and Osmond, 2005.)  وأشارFukuda (1979)  الى اف تكويف الكبد في طائري

لى برعميف كبدييف ينقسماف بدورىما ا ىلتتميز بظيور ردب كبدي ينقسـ ا Quailالدجاج والسموى 

-22( بدينة ولغاية )05-03مف ) Somitesبراعـ صغيرة أخرى في االجنة التي تمتمؾ بدينات 

 (. 9-2( بدينة )شكؿ 92

 
عف  Quail السموىالدجاج و  يطائر ب الكبدي في در ف لمتفرع األديـ الباطمخطط يوضح تكويف و (: 3-2شكل )

Fukuda (1979). 
 

 Epithelial-Mesenchymalنسيج المحمة المتوسطة -يالظيار النسيج إف تفاعالت 

interaction الحث عممية تعتمد عمى Induction  عممية التشكؿ وىي عممية ضرورية في

Morphogenesis التمايز ،Differentiation  والتجددRegeneration  في كؿ األعضاء
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الت اعػػػػػػذه التفػػػػػؿ ىػػػػػػعمى مث ثاالً ػػػػػعد تكويف الكبد موي ،Epithelial organsالظيارية 

(Balinskey, 1981 Hogan, 1999; .) 

يعتمد التمييز المتناسؽ لألنسجة ومف ضمنيا نسيج الكبد إلى حد كبير عمى الحث الجنيني 

Embryonic induction التكوينية االستجابة ع ػػػػػفاعؿ مػػػػػجة عمى التػػػػأي عمى قدرة أحد األنس

المحثات ني و ػػػػػػلمتكويف الجنيدرة ػػػػػمة األحداث المقػػػػػتتابع سمس في ورالجنيني دحث ولملنسج آخر، 

 ; Hickman and Clevel, 1988جة مف خاليا مستجيبة )ػػػػػيائية ناتػػػػػارات كيمػػػػػارة عف إشػػػػػعب

Hickman and Roberts, 1994.) 

يتميز نسيج الردب الكبدي خالؿ تكوينو بأنو يتحوؿ مف النسيج الظياري المكعبي البسيط 

Simple cuboidal epithelial tissue  إلى النسيج الظياري العمودي المطبؽ الكاذب

Pseudostratified columnar epithelial tissue ويدعى بالظيارة الكبديةHepatic 

epithelium (Rifkind et al., 1969 Bort et al., 2006; ،) الكبدية لكال  ةتكوف الظيار

نسيج المحمة المتوسطة الحشوية بطانية لموريد السري المساريقي و الردبيف في تالمس مع الخاليا ال

Splanchnic mesenchyme ، نسيج -يالظيار  النسيج تالتقارب عمى حدوث تفاعاليعمؿ ىذا و

بيف الظيارة  تتضمف تفاعالً  Hepatic budإذ أف عممية تشكؿ البرعـ الكبدي  ،المحمة المتوسطة

ونسيج المحمة  Hepatoblastالكبدية رومة الالكبدية المؤلفة مف خاليا األديـ الباطف التي تدعى با

، وىو الذي ينشأ مف Transverse septum mesenchymeالمتوسطة لمحاجز المستعرض 

وأف نسيج المحمة المتوسطة ىذا  Lateral plate mesodermاألديـ المتوسط لمصفيحة الجانبية 

نما يعمؿ عمى حث  األديـ الباطف لمردب الكبدي عمى  Inducedال يسيـ في تكويف الكبد مباشرة وا 

 ; Balinsky, 1981وتمايز الخاليا الكبدية ) Branchingوالتفرع  Proliferationالتكاثر 

Duncan, 2003 ; Kardong, 2006.) 
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 Basement membraneتتضمف عممية تشكؿ البرعـ الكبدي انحالؿ الغشاء القاعدي 

عف الردب  Delaminationالكبدية باالنعزاؿ  اتثـ تبدأ االروم ،لنسيج الردب )الظيارة الكبدية(

فعااًل في تكويف خاليا الدـ وف البرعـ الكبدي الذي يعاني مف نمو متسارع ليصبح تكل

Haematopoiesis المحمة المتوسطة الكبدية نسيج  اتلمدة الجنينية، وعندما تغزو االرومخالؿ ا

الحباؿ كويف كتمة مف التفرعات و يؤدي إلى ت يتمايز الردب إلى أجزاء متعددة لمحاجز المستعرض

 Hepaticالتي تتداخؿ مع نسيج المحمة المتوسطة الكبدية Cellular cords الخموية

mesenchyme  كذلؾ تنتشر الخاليا البطانية بيف الحباؿ لتكوف بطانة الجيبانيات الكبدية ، و

Hepatic sinusoids نة لمدـ ضمف نسيج البرعـ الكبدي، إذ أف نسيج توجد الخاليا المكو ، و

 ،زهػػػػػمايػػػػػي الكبدي وتػػػػػرار النمو الخارجػػػػػدعـ واستم المحمة المتوسطة لمحاجز المستعرض يسيـ في

يج المحمة المتوسطة لمحاجز ػػػػػتؽ مف نسػػػػػانيات الكبدية تشػػػػػطنة لمجيبػػػػية المبػػػػػوأف الخاليا البطان

 ;Kingsbury et al., 1956 Fukuda, 1979; Wong and Cavey, 1992المستعرض )

Carlson, 1996.) 

فاءة ػػػػػػػود ىذه الكػػػػػػويف الكبد، وتعػػػػػػػفاءة عالية في تكػػػػػػػة وكػػػػػػػامي فعاليػػػػػػيمتمؾ المعي االم

، Foxa2مثؿ  Transcription factorsعف عوامؿ استنساخ  Expressingإلى التعبير 

Gata4-6 وHhex شارات عوامؿ التي ليا دور ميـ في تكويف أعضاء المعي األمامي، وىناؾ إ

ىا مف األديـ المتوسط أالتي منش Fibroblast growth factors (FGFs)نمو االرومة الميفية 

التي  Bone morphogenesis proteins (BMPs)الذي يكوف القمب، وبروتينات تشكؿ العظـ 

دور ميـ في الحث  وليما ،لمحاجز المستعػرض ػػطةسػو متىا مف نسػػيج المحمة الأمنش

 Jung et al., 1999ي )نطػالب يمي األماعمفي األديـ الباطف لم Hepatic inductionالكبدي

Rossi et al., 2001;  ; Kung et al., 2010 Esrefoglu et al., 2017;،)  وقد أشار كؿ

إلى أف التحميؿ  Shin et al. (2007)و Zhang et al. (2004)و Chen et al. (2003) مف
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 ، وفيChickوالتجارب في الدجاج  ،Danio rerio Zebrafish (الزرد) الزبرا الجنيني في سمؾ

تسيـ في تنظيـ  (BMPs)و (FGFs)تشير إلى أف إشارات  Xenopusالبرمائي القيطـ 

تسيـ في عممية كذلؾ ، و Speciesفي ىذه األنواع  Hepatic specificationالتخصص الكبدي 

وعامؿ   Homeodomain factorsالبرعـ الكبدي عوامؿ استنساخ أخرى مثؿ عامؿ تشكؿ

Gata4-6 الكبدية فضاًل عف عوامؿ استنساخ اخرى مثؿ  اتالنفصاؿ االروم فوالميمي(Prox1) ،

Onecut-1 (OC-1  المعروؼ بػػHnf 6 )وOnecut-2 (OC-2)  وىذه العوامؿ تعمؿ أيضًا

ؿ مف ػػػػػػذلؾ تعمؿ كػػػػػالكبدي وىجرة خاليا االرومة الكبدية، ك لمردبؿ الغشاء القاعدي عمى انحال

Prox1  وعوامؿOnecut طرة عمى ىجرة الخاليا مف خالؿ تنظيـ تعبير بروتينات المادة ػػػػػػبالسي

، وىذا األخير يعمؿ Extracellular matrix (ECM) الخارج خموية )المصفوفة خارج الخمية(

التي تعمؿ أيضًا مع جيف  Matrix metalloproteinase (MMPs)زيمات عمى إعادة تنظيـ ان

Pccmt الكبدية وىجرتيا نحو نسيج المحمة المتوسطة لمحاجز المستعرض  اتعمى انفصاؿ االروم

اجز حمة المتوسطة لمػف الظيارة الكبدية ونسيج المحػالموجودة بي البطانيةخاليا الفضاًل عف دور 

اًل ػػػالكبدية فض اتػػػػػػاالروم رةػػػػػمرار ىجػػػػػ، تعمؿ عمى استSignalsارات رض عمى إرساؿ إشػالمستع

 ;Lin et al., 2002 Bort et al., 2006; Hunter et al., 2007) عف تحفيزىا عمى التكاثر

Tatsumi et al., 2007; Zhao et al., 2008; كذلؾ ىناؾ عوامؿ نمو اخرى مثؿ ،)Wnt 

 Drosophilaمف جيف حشرة ذبابة الفاكية  فمزيج مف مصطمحيف مشتقيشيرىا وىو لذي يعد اا

gene  ويعنيWingless  عديمة االجنحةWn  والثاني مشتؽ مف(t) Proto-oncogene 

integration-1 ( فيصبحWnt ويكوف ىذا الجيف موجودًا في جدار الجيػػػػػبانيات الكبدية الجنينية ،)

Embryonic hepatic sinusoids  ف مسؤواًل عف عممية تشكؿ الحباؿ الخموية وتكاثر ويكو

 β-cateninو TGFB ،RA( وMastumoto et al., 2008الكبدية والخاليا الكبدية ) روماتاال

ع ػػػػمؿ عمى تشجيػػػػػػتع Hepatocyte growth factor (HGF)وعامؿ نمو الخاليا الكبدية 
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 Ishikawa et al., 2001ائيا )ػػػػػذلؾ بقػػػػػػا وكػػػػػػشارىػػػػػا وانتػػػػػػػرىػػػػػة وتكاثػػػػػػالكبدي اترة االرومػػػػػجػػػػػى

Berg et al., 2007;.) 

مراحؿ تكويف الكبد في الدجاج الى مرحمة  Sukasaweang et al. (2004)وقد قسـ 

والتي تظير في اليوميف الثاني والثالث مف الحضانة وتنتيي ىذه المرحمة  Inductionالحث 

التي تتضمف  Morphogenesis، ومرحمة التشكؿ Liver diverticulumبظيور الردب الكبدي 

في اليوـ الرابع مف الحضانة، وظيور الفص  Liver budتحوؿ الردب الكبدي الى برعـ كبدي 

في اليـو الخامس مف الحضانة،  Right lobeفص األيمف الذي يمثؿ ال First lobeاألوؿ 

الذي يمثؿ  Second lobeالتي تتمثؿ بظيور الفص الثاني  Differentiationومرحمة التمايز 

Left lobe ث ػػػػػػػفي اليوـ السادس مف الحضانة، وظيور الفص الثالThird lobe  في اليـو

 (. كما واشار0-2لمفص االيسر )شكؿ  السابع مف الحضانة والذي يقع بطنيًا بالنسبة

(Esrefoglu et al. (2017  الى أف تكويف الفصوص يكوف في البداية متماثاًلSymmetric 

وبتقدـ التػػػػػكويف يكوف نمو الفػػػػػػص األيمف سريعًا وىذا يجعؿ مف الصعب عمى الفص األيسر أف 

 .Stomachيجد مسافة كافية لنموه بسبػػػػػػب تكويف المعدة 
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 .Suksaweang et al. (2004)عف تكويف كبد الدجاج مراحؿ  (:4-2شكل )

 
مف الخاليا األساسية المكونة لمنسيج الحشوي الكبدي، وأف الخاليا  الخاليا الكبديةتعد 

التي تعرؼ أيضًا  Biliary epithelial cells (BECs)الكبدية والخاليا الظيارية الصفراوية 

خاليا  ، أماEndoderm مف األديـ الباطف فآتنش Cholangyocytesبخاليا األقنية الصفراوية 

واألوعية الدموية  كفر، خاليا Ito cells ايتومثؿ الخاليا النجمية أو خاليا األخرى نسيج الكبد 

( ;Mesoderm Zhao and Duncan, 2005) Zorn, 2008متوسط فإنيا تنشأ مف األديـ ال

 (.1-2)شكؿ 
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 .Zorn (2008)منشأ خاليا الكبد عف  (:5-2شكل )

 

الكبدية تنتشر في نسيج الحاجز  اتاألروم ية تشكؿ البرعـ الكبدي فإفخالؿ عمم

تنتشر بينيا الخاليا البطانية التي يكوف أصميا مف األوردة و  Septum transversum المستعرض

، وقد يكوف Sinus venosusالمغذية لمجنيف أو مف الجيب الوريدي   Vitelline veinsالمحية 

دور فػػػػػػي تكوينيا، تتػػػػػػػميز الخاليا البطانية بأنيا أوعية بسيطة  Mesotheliumلمظيارة المتوسطة 

 كوفويتػػػػػػغير يالشكمػػيائي لمخػاليا البطانية  مغزلية مستمرة، وخالؿ عممية التكويف فإف التكػػػػػػػػويف

 Hepaticدور ميـ في عممية التشكؿ الكبدي  ػػػػػيبانيػػػػػػات الكبدية، ولوتبطػف الج Sheetsصفائػػح 

morphogenesis إشارات حاثة ) مف خػػػػػػالؿ إرسالوBankston and Pino, 1980 ; 

Duncan, 2003 ; Nonaka et al., 2007 ; Schoenwolf et al., 2009.) 

ىي األوعية الدموية االولى التي تتكوف خالؿ  :Hepatic sinusoids الجيبانيات الكبدية

مف األوعية الموجودة  Angiogenesis تكويف االوعية الدمويةعممية تكوف الكبد بوساطة عممية 

 Liverالكبدية لبداءة الكبد اتسطة لمحاجز المستعرض، إذ أف االرومفي نسيج المحمة المتو 

primordium  تنتظـ في حباؿCords اؿ سميكة مفصولة بوساطة فسح وعائية، تنمو ىذه الحب

أف الخاليا البطانػيػة  ، كماويف الجيبانيات الكبدية تدريجياً يتـ تك مف ثـخالؿ الحاجز المستعرض و 
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تكػػػػػوف  Liver sinusoidal endothelial cells (LSEC) بديةػػػػػػيبانيػات الكػػػػػػػالمبطنة لمج

ذه الخاليا وتصبػػػػػح مثقبة وفاقدة غير مثقبة ثـ تتمايز ىػػػتكوف قاعػدي و الغشاء لارة مع ػػػػػمستم

 ; Couvelard et al., 1996 ; Nonaka et al., 2007) (2-2)شكؿ  لمغشاء القاعدي

Sadler, 2015 ; Poisson et al., 2017.) 

 
 .Poisson et al. (2017)عف تكويف الجيبانيات الكبدية خالؿ التكويف الجنيني  (:6-2شكل )

 

مف الخاليا الموجودة في تجويؼ الجيبانيات الكبدية،  Kupffer cells كفرتعد خاليا 

 Mononuclear phagocyteاالحادي النواة  الخموي وأنيا واحدة مف خاليا الجياز االلتيامي

system يضـ ىذا الجياز الخاليا المشتقة مف نقي العظـ النخاعيني ،Myeloid bone 

marrow  مثؿ الخاليا الوحيدةMonocytes  والبمعـ الكبيرMacrophages  قد تتحوؿ الخاليا

 الدـ الحمر خالياو إعادة تدوير ـ أػػػػػػػمؿ عمى ىضػػػػػػتع Phagocytesالوحيدة إلى خاليا ممتيمة 

Recycling erythrocytesوجودة في نقي العظـ األحمر ػػػػػالخاليا الممتيػػػػػمة الم ، وىي تشبو

Red bone marrow (Kondo et al., 1988 ; Lavin et al., 2015.) 
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التي توجد في الفسحة  ITOأو خاليا  Hepatic stellateأما الخاليا النجمية الكبدية 

( فإنيا تنشأ مف الظيارة Space of Disse)فسحة ديس  Perisinusoidal spaceالجيبانية 

وكذلؾ تنشأ مف نسيج المحمة  Epicardiumالمتوسطة المشتقة مف الطبقة القمبية الخارجية 

 .(Perez-Pomares et al., 2004)المتوسطة لمحاجز المستعرض 

، Histogenesisالتنسج تحدث خالؿ عممية  Hepatic cordsإف تكويف الحباؿ الكبدية 

 Hepatocyte precursorالكبدية  الجذعية الكبدية أو ما تسمى بالخاليا السمفية اتإذ أف االروم

stem cells توجد عند محيط بداءة الكبد وتدعى ىذه المنطقة بمنطقة النمو ،Growth zone ،

ومف الداخؿ  Mesotheliumالظيارة المتوسطة ب يا بأنيا محاطة مف الخارجتتميز ىذه الخال

الكبدية بالتجمع عمى شكؿ مجاميع خموية ات تبدأ االرومو  انية المغزلية الشكؿلخاليا البطمحاطة با

، وتتمايز Subperipheral areaفي المنطقة تحت المحيطية  Aciniوتنتظـ عمى شكؿ أسناخ 

نية الداخمية المبطنة ىذه األسناخ باتجاه مركز الكبد عمى شكؿ حباؿ كبدية وتحاط بالخاليا البطا

الموجودة في منطقة النمو واإلشارات  βcateninو  Wntأف ىناؾ عوامؿ نمو مثؿ و ، لمجيبانيات

ضافة خاليا جديدة التي التي ترسميا الخاليا البطانية  ليا دور في تكاثر خاليا االرومة الكبدية وا 

وتمايزىا إلى خاليا كبدية تنتظـ عمى شكؿ حباؿ التي تعد ىي الوحدات البنائية لمنسيج الحشوي 

 .(Suksaweang et al., 2004) (3-2)شكؿ  الكبدي
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 .Suksaweang et al. (2004)عف ة ؿ الكبدياتكويف الحب (:7-2شكل )

 

ف األوعية الدموية الكبدية المتكونة خالؿ التكويو  تي ف الجنيني، تعتمد عمى كؿ مف عمميا 

 الجياز الوعائيوعممية تكويف  Angiogenesis تكوف او نشأة االوعية الدموية

Vasculogenesis  لتكويف شبكة وعائية كبدية معقدة التي ترتكز عمييا وظائؼ الكبد، وتعد القناة

تمر خالؿ الكبد إلى الجيب الوريدي  التي ىي القناة المباشرة األولية Ductus venosusالوريدية 

ؤدي إلى تنوات مشتقة مف القناة الوريدية و لمكبد يزداد مرور ق Trabeculaeوبزيادة الحويجزات 

الكثير مف األقنية الوعائية أو الجيبانيات التي تمثؿ الفسح بيف ىذه الحويجزات، وتتكوف قنوات 

تتفرع مف الجزء السفمي مف القناة الوريدية التي  Afferentواردة  قنواتثانوية تمر خالؿ الكبد 

موي مف ػػػػػالجزء العتفرع مف ت Efferent ةصادر  ، وقنواتيجري الدـ فييا إلى الجيبانيات الكبدية

كوف ػػػػػػوبيذه الطريقة تت ،ديةػػػػػػيات إلى القناة الوريػػػػػػػري الدـ فييا مف الجيبانػػػػدية التي يجػػػػػالقناة الوري

 Hepatic portal veinsة الكبدية ػػػػػػبد وفروع مف األوردة البابيػػػػػوعة األوعية الواردة في الكػػػػػػمجم

، لمكبد Caudalالموجود في الجزء الذيمي  Right vitelline veinالوريد المحي  تكوف مفتي تال

 Hepaticدية ػػػؿ نظاـ الجيبانيات التػػػػي تتحد لتكػػػػػوف أوردة كبػػػػػداخ الىروع ىذه األوردة ػػػػػػػوتمتد ف

veins، التي يخزف يات ػػػػػوتعمؿ ىذه األوردة عمى امتصاص المواد الغذائية التي تمر خالؿ الجيبان
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-Hamilton, 1952 Gouysse et al., 2002; Collardeau) اليا الكبديةػػػػالخ بعضيا في

Frachon and Scoazec, 2008; ; Schoenwolf et al., 2009.) 

، إذ أنيا تتمايز إلى Bi-potentialالكبدية بأنيا خاليا ثنائية الفعالية  اتاالروم تتميز

الكبدية بشكؿ  اتوتكوف االروم ،ظيارة صفراوية )خاليا األقنية الصفراوية(خاليا كبدية وخاليا 

 Periportalطبقة مفردة مف الخاليا المكعبة الشكؿ حوؿ نسيج المحمة المتوسطة حوؿ بابية

mesenchyme  وتدعى ىذه الطبقة بالصفيحة القنويةDuctul plate تتضاعؼ ىذه الطبقة ،

كؿ، تبدأ بالتوسع مكعبة الش Biliary precursorsفية صفراوية لتكوف طبقة ثنائية مف خاليا سم

 Portal mesenchymeوتحاط ىذه التوسعات بنسيج المحمة المتوسطة البابية  في مناطؽ معينة

وتدعى ىذه العممية بعممية إعادة  Intrahepatic bile ductsالداخؿ كبدية  لتكوف القنوات الصفر

، وتتضمف ىذه العممية عممية تكويف Ductal plate remodellingتنظيـ الصفيحة القنوية 

مف الخاليا  ، وما تبقى مف الطبقة الثنائيةApoptosisوالموت الخموي  Tubulogenesisالنبيبات 

الكبدية البعيدة عف الوريد البابي فإنيا تتمايز  اتفإنيا تتراجع وتنحسر، أما األروم السمفية الصفراوية

 Bile canaliculiتترتب عمى شكؿ حباؿ مع قنيات صفراوية  دية ناضجةيا كبتدريجيًا إلى خال

واف ىذه العممية تخضع لسيطرة جينية مثؿ جيػػػػنات  عند السطح القمي لمخاليا الكبدية

(Cytokeratin-19 )جينات الكبد الجنيني مثؿ  فضاًل عفα-Fetoprotein (Afp)  2)شكؿ-

4)  Lemaigre, 2003 ; Sergi et al., 2000) Zorn, 2008;.) 
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 Zornعف bd (Bile duct )و  pv (Portal vein)إذ اف تكويف قناة الصفراء في الكبد الجنيني  (:8-2شكل )

(2008). 
 

، التي تعد ضرورية Polarizationكذلؾ تتميز الخاليا الكبدية بأف ليا صفة القطبية 

، إذ أف صفة االستقطاب تؤدي إلى عزؿ السطح القمي Biliary secretionفراز الصفراء ال

ونة ػػػػػػػػالمتك Tight junctionsلمخاليا عف الغشاء الجانبي القاعدي، وأف االتصاالت المحكمة 

، وىناؾ Bile canaliculiية الصفراوية ػػػػػػػويف القنػػػػػػػاورة تؤدي إلى تكػػػػػػجػػػيف الخاليا الكبدية المتػػػػػػػب

ية ػػػػػػػويف القنػػػػػػػػوتك Canalicular lumenؽ التجويؼ القنيوي ػػػػػػػؿ عمى غمػػػػػػينات تعمػػػػػػػػبروت

 Occludin ،claudin Zo-1 (Vinken et al., 2006 ; Fu et al., 2010ؿ ػػػػػػػثػػػػػػػراوية مػػالصف

; Si-Tayeb et al., 2010.) 

ف تكويف الشرياف الكبدي و  يحدث الحقًا بعد التكويف  Hepatic artery developmentا 

وجو ي، إذ Intrahepatic portal veinتبدأ عمى طوؿ الوريد البابي الداخؿ كبدي و  ،الوريدي

يا الصفيحة القنوية والخال الى تكويف Portal mesenchymeنسيج المحمة المتوسطة البابية 

 الوعائية نمو الخاليا البطانيةوأف عامؿ دي عزز التكويف الشكميائي لمشرياف الكبيالصفراوية ثـ 

Vascular endothelial growth factor (VEGF)  وبروتيفAngiopoietin-1 دور  مالي

يعبر عمى  VEGFAفي تكويف الشرياف الكبدي وفقًا لسمسمة مف األحداث، إذ أف عامؿ النمو 
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العامؿ المستقبؿ ، ويوجو اليا الصفيحة القنويةنطاؽ واسع في تكويف الكبد وأكثر قوة في خ

VEGFR-2  الموجب الخاليا البطانية إلى نسيج المحمة المتوسطة البابيةPortal 

mesenchyme  لتأثير الػػػػػعامؿ تيجة ػػػػػة نيخاليا البطانالبالقرب مف الصفيحة القنوية ثـ تتجمع

فراز الؿ االػػػػالشرياني مف خكيؿ ػػػػػػويتـ التحفيز إلعادة التش ،الموجػػػػب VEGFR-1لمستقبؿ ا

 ; Angiopoietin-1 (Clotman et al., 2003 ; Fabris et al., 2008الذاتي لبروتيف 

Ober and Lemaigre, 2018.) 

عبارة عف سمسمة التي ىي  Liver histogenesisعممية تنسج الكبد وعميو يمكف تمخيص 

 )الردب الكبدي( ظيور بداءة الكبد كاالتي: تحدث خالؿ مرحمة التكويف الجنينيمف األحداث التي 

البداءة  تكوفو ية منيما مستقباًل، دوظيور براعـ كبخمفي و  يتمايز إلى زوجيف ثانوييف، أماميالذي 

الكبدية، تغزو ىذه  اتأو األروم Hepatocytes precursorsمؤلفة مف أسالؼ الخاليا الكبدية 

 Glissonز المستعرض الذي يكوف محفظة كميسوف الخاليا بسرعة نسيج المحمة المتوسطة لمحاج

capsule  لـ يظير خالؿ عممية التنسج لكبد الطيورج الضاـ لمنسيج الحشوي الكبدي، و النسيو 

سداسية األضالع( المميزة لمنسيج  Hepatic lobules)فصيصات كبدية  Lobulationالتفصص 

سالسؿ صمدة غير منتظمة مف  ، يتكوف البرعـ الكبدي مف(Hodges, 1972)الحشوي الكبدي 

خاليا االرومة الكبدية المفصولة بوساطة فسح دموية عريضة غير منتظمة تمثؿ الجيبانيات الكبدية 

 دية بأف حدودىا واضحة تقريباً الكب اتتتميز االروم ،المبطنة بالخاليا البطانية المغزلية الشكؿ

( Rounded، مدورة Quadrangular، مربعة Polygonalوتكوف عمى أشكاؿ متعددة )مضمعة 

مع سايتوبالـز حامضي والمادة الكروماتينية  قاعدي مموف كبيرة غير مركزية ذات اةمى نو تحوي ع

( نوية 2-0شكؿ كتؿ حاوية ) داخؿ النواة تالمس أو قريبة مف الغشاء النووي أو متجمعة عمى

خاليا غير منتظمة  9أو  2-0سمؾ كؿ حباؿ متشابكة بػػػػعمى شتترتب ىذه الخاليا  ،واضحة

تكويف حباؿ كبدية تشبو  مما يؤدي الى Aciniتدعى بالحباؿ الكبدية أو عمى شكؿ أسناخ و 
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محيط البرعـ الكبدي خاليا ذات توجد في تبطة محاطة بالخاليا البطانية، و األنابيب غير مر 

مع عدد مف الخاليا المكونة لمدـ، كذلؾ تترتب الحباؿ الكبدية بسمؾ  Mitosisسامات خيطية انق

تنسج تظير تراكيب خالؿ عممية ال، و Central veinخميتيف بشكؿ شعاعي حوؿ األوردة المركزية 

تكوف داخؿ نسيج ضاـ مكونة بذلؾ الباحة البابية واردة وصادرة ضمف النسيج الحشوي الكبدي و 

Portal area ظير خالؿ التنسج أواًل الوريد يطعيا ضمف النسيج الحشوي الكبدي و مقا، التي تنتشر

ة الصفراء ذات تجويؼ يمييا في التكويف قنا ، ثـالبابي الكبدي المميز بتجويفو الكبير غير المتعرج

فروع صغيرة مف الوعاء و  عرجلمميز بتجويفو الصغير المتفرع الشرياف الكبدي اويكوف  غير متعرج

، يالحظ أيضًا خالؿ عممية التنسج ترسب حبيبات الكاليكوجيف Lymphatic vesselالممفاوي 

Glycogen granules ز الفص ػػػػػػارىا مف مركػػػػضمف سايتوبالـز الخاليا الكبدية، إذ يبدأ انتش

ور ػػػػػظي الؿ عممية التنسجػػػػػػيالحظ كذلؾ خو الكبدي ثـ يزداد إلى الجزء المحيطي لمفص الكبدي، 

طيرات ػتمثؿ القالـز الخػػػػػاليا الكبدية و بو ػػػػػػمف سايتمفة ضػػػػػػجاـ مختػػػػبأح الموف ة بيضاءػػػػػػدائريفسح 

 Abu-Sinna et al., 1991ة )ػػػػػصورة تدريجيػػػػػزداد أعدادىا بػػػػػػ، التي تLipid dropletsالدىنية 

; Wong and Cavey, 1992 Sukasaweang et al., 2004; Al-Qudsi and Al-

Jahdali, 2012; Singh et al., 2013; Himabindu and Rao, 2015.) 

الجنيني لمكبد، فبعد تكويف الردب الكبدي  التكويفنيني لكيس الصفراء التكويف الج يرافؽ

 ،Heart primordium كاندالؽ خارجي مف ظيارة المعي االمامي البطنية المجاورة لبداءة القمب

مف  كانبعاج خارجيإلى ردبيف ثانوييف )أمامي وخمفي( يظير كيس الصفراء  الكبدي بلردتمايز اوب

 Bile ductقناة الصفراء و  Cystic ductبدي الخمفي فضاًل عف القناة الكيسية ػػػػػالردب الك

(Bellaris and Osmond, 2005; Romanoff, 1960) الكيسية، ، إذ أف كيس الصفراء والقناة

 Saitoأشار، و (Langman, 1981)خارجي بطني يتكوف بوساطة قناة الصفراء  اف كانبعاجتظير 

et al. (2013) حث بدور نسيج المحمة المتوسطة لمحاجز المستعرض  إلىInduced  تكويف
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مف األديـ  (FGF)الرومة الميفية ابعد الحث الكبدي بوساطة عوامؿ نمو  كيس الصفراء، إذ أنو

مف نسيج المحمة المتوسطة لمحاجز  (BMP)و Cardiac mesodermالمتوسط القمبي 

Sox17جينات مختمفة مثؿ توجد المستعرض، 
+ ،Pdx1

 ليا دور ميـ في تكويف كيس الصفراء. +

لكف نتيجة لتكاثر البطانة  Hollowيتميز كيس الصفراء في البداية بأنو عضو مجوؼ 

 التفجي بوساطة عممية ويتكوف تجويفو تدريجياً  Solidيصبح متماسكًا ثـ الظيارية 

Vacuolization  لمخاليا الظيارية(Langman, 1981)خف ظياري مف ، إذ يظير عمى شكؿ تث

 (.Kingsbury et al., 1956خاليا الذي يعطي فيما بعد كيس الصفراء )

لمفص األيمف  Peripheralيظير كيس الصفراء خالؿ مراحؿ تكوينية في الجزء المحيطي 

مع سايتوبالـز مبطف بنسيج ظياري عمودي مطبؽ كاذب دائري ضيؽ و مكوف مف تجويؼ و 

متمايزة، إذ تخضع الغير  Mesenchymal cellsاليا المحمة المتوسطة حمضي ومحاط بخ

بطانة  تحوؿمراحؿ األخيرة مف التكويف إلى الخاليا المبطنة لكيس الصفراء إلى تغيرات تؤدي في ال

، كذلؾ تمايز خاليا المحمة (Gheri et al., 1990)إلى نسيج ظياري عمودي بسيط  الكيس

مف  اً موف حػػػػػز لتك Smooth muscle fibersالمتوسطة خالؿ التكويف إلى ألياؼ عضمية ممساء 

صمية ػػالم غاللةكوف التتػػػس الصفراء، و ػونة لكيػػػػػالعضمية المك غاللةاؼ المرتبة دائريًا ضمف الياألل

يارة المتوسطة ضاـ مفكؾ محاط بالظ جالمتوسطة إلى نسيمحمػة اليا الػػمف تمايز خ

Mesothelium (Gheri et al., 1990 Doaa et al., 2013b;)،  فراز الصفراء مف اينقؿ

ناة المعوية ػػػػػػي القػػػػػػوات صفراوية ىػػػػػػبوساطة قن Duodenumالكبد إلى العفج )االثنى عشر( 

 Hepatocysticالتي تنشأ مف الفص األيسر، قناة كيسية كبدية  Hepatoenteric ductبدية ػػػػػالك

duct وية ػػػػػػناة كيسية معػػػػػوقCystoenteric duct ه ذػػػػػف، وىػػػػػػص األيمػػػػػػف مف الفآشػػػػػػػنتف تيالم

 Karrer, 1961) Ross and Pawlina, 2006; Junqueira and جػػػػػػي العفػػػػػتح فػػػػػالقنوات تف

Carneiro, 2013;.) 



                             الفصل الثاني: استعراض املراجع                                                                                                

 

40 

 الكبد وكيس الصفراء  ائفوظ 2-4

The functions of liver and gall bladder 

 Exocrineفراز خارجي اوذات  Endocrineيتميز الكبد بأنػػػو غدة ذات إفراز داخمي 

(Kent and Carr, 2001يتمثؿ اال ،) فػػػػػراز الداخمي بتحػػػػرير بضعػػػػػة ىرمونػػػػات مثؿ عامؿ نمو

، وىرموف االنجيوتػػػػنسػػػػػػػيوجيػػػػف Insulin-like growth factor (IGF-1) 0شبيو باالنسوليف رقـ 

Angiotensinogen  وىرموف ثرمبوبوبتيفThromobopoietin فراز ا، فضاًل عف تصنيع و

 Osmotic pressureي ز ػػػة عمى الضػػػػغط االزمػػػػػػو ػػػذي يعمؿ بالمحافظػػالػػ Albuminاأللبوميف 

، Fibrinogenفراز مػػػػػػولد الميفػػػػػيف ابومنع تسريػػػػػػب األوعية الدمويػػػػػة ألي مف محتوياتػػػػػيا 

 Glucoseوسكر الكموكوز  Lipoproteins، البروتينات الدىنية Prothrombinبرثػػػػػرومبيػػػػف 

(Ross et al., 1995 ; Si-Tayeb et al., 2010 ; Saez et al., 2012.) 

فراز مادة الصفراء أو العصارة الصفراوية المتكونة انتاج و افراز الخارجي لمكبد بيتمثؿ اال

إذ تعمؿ  Bilirubinوالبميروبيف  Cholesterolوالكولستروؿ  Saltsواألمالح  Waterمف الماء 

مساعدة لألمعاء الدقيقة عمى ىضـ وامتصاص الدىوف والكولستروؿ وبعض مادة الصفراء ك

 .(Hoppe, 1999 ; Chodnik, 1947)الفيتامينات 

مف  Glycogen-glucose equilibriumكموكوز -يعمؿ الكبد عمى توازف الكاليكوجيف

اليكوجيف ة مركب شبيو بالنشا يسمى بالكأوكوز الزائد مف الدـ وخزنو في ىيخالؿ استبعاده لمكم

يحوؿ وكوز كوقود رئيس لخاليا الجسـ فيو يعمؿ الكمإذ ، Hepatic glycogenالكبدي 

اليكوجيف وبيذه الطريقة ػػػػػػالك ض مخزوفػػػػػػػينخف دـ عندماػػػػػػػإلى ال إلى سكر يطمؽالكاليكوجيف 

كما يقوـ الكبد بخزف و مداد دائـ مف الطاقة، اد خاليا الجسـ بضماف حصوليا عمى يساعد الكب

 Ironوبعض المعادف مثؿ الحديد  Eوفيتاميف  D ،A ،B1 ،B2الفيتامينات مثؿ فيتاميف 
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 Mineral salts (Chodnik, 1947 Stine andواألمالح المعدنية  Ferritinوالفيريتيف 

Brown, 2006;.) 

، األوعية الدموية، وعندما تتيتؾ Blood clotting factorsعوامؿ تخثر الدـ  ينتج الكبد

التي تمنع تجمط الدـ داخؿ االوعية  Heparinدة أخرى تعرؼ بالييباريف ايع ميشارؾ الكبد في تصن

 وادػػػػػالمكالكحوؿ والعقاقير و ارجية ػقية الدـ مف المواد الخػػػػػػػمو في تنػػػػػػػالدموية، فضاًل عف عم

ريؽ الجياز المعوي المعدي الكيميائية والسمية التي تدخؿ جسـ الكائف الحي عف ط

Gastrointestinal system ، ي الجسـ ػػػػػػع فتي تصنػػػػػػـ مف بعض المواد الداخمية التنقية الدو

 Aldosterone (Holovska et al., 2013روف ػوااللدوستي Estrogenؿ االستروجيف ػػػو مثػػػػػػػػذات

; Odokuma and Omokaro, 2015.) 

ذائي تمثؿ الناتج النيائي لمتمثيؿ الغ Ureaيوريا إلى  Amoniaاالمونيا  يحوؿ الكبد

الدـ اليرمة وتحويؿ الييموغموبيف  خاليا، فضاًل عف دوره في تحطيـ بوؿلمبروتينات التي تفرز مع ال

نتو  ،Biliverdinوالبميفيريديف  Bilirubinالمحطـ في الصفراء إلى البميروبيف  دـ ػػػػػػال خاليااج ػػػػا 

كما و ، Vertebratesات ػػػػػألجنة الفقري Embryonic periodية ػػػػػالجنين مرحمةالخالؿ  الحمر

يامي األحادي النواة ػػػػػػاًل عف دوره كجزء مف النظاـ االلتػػػػػيـ حجـ الدـ فضػػػػػػؿ عمى تنظػػػػػػػيعم

Mononuclear phagocyte  روفة وىي خاليا ػػػػػػػمعاليا المناعة الػػػػػػػأحد أنواع خ ذلؾ لوجػػػػػودو

بد ػػػػػػػإلى الك ؿػػػػػػبة التي تدخػػػػػػػساـ الغريػػػػػػػاالجمؿ عمى محاربة ػػػػػي تعػػػػػػػالت Kupffer cells كفر

ذائي لمبروتينات والكاربوىيدرات ػػػػػػػػالتمثيؿ الغب اموػػػػػػوكذلؾ قيمي، ػػػػػػػبر الجياز اليضػػػػػػػع

(Maximow and Bloom, 1958 ; Guyton and Hall, 2006 ; Kardong, 2006 ; 

Sarkarati and Doustar, 2012 .) 

التي  Liver regenerationفي عممية تجدد الكبد  اً ميم اً دور يمتمؾ الكبد فعالية عالية و 

ف ػػػػػتحدث مذه العممية ػػػػػػإلى ضرر، إذ أف ى ورضػػػػػند تعػػػػػػتحدث لمتعويض عف الخاليا التالفة أو ع
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ـ عممية نمو ػػػػػػدادىا ثػػػػػد مف أعػػػػػػالتي تزي اليا الكبديةػػػػػالخ Proliferationاثر ػػػػػػالؿ تكػػػػػػخ

Growth يػػػػػػموية وىػػػػػػات الخػػػػػفيز بوساطة الحركيػػػػػميا ويتـ التحػػػػػػد مف حجػػػػػاليا التي تزيػػػػػػالخ 

Interleukin-6 (IL-6) دية ػػػػػػاليا الكبػػػػػػاممي نمو الخػػػػػػوعHepatocyte growth factor 

(HGF)  فا ػػػػػػػوؿ الػػػػػػحػػػػػػمػػػػػػالوTransforming   growth   factor  alpha (TGF-alpha) 

(Dzhivanyan and Adamyan, 2001 ; Fausto and Campbell, 2003)  كذلؾ يعد و

 مموفمنيا التي و  Integument carotenoidsالموقع الرئيس لبناء الكاروتينات الجمدية 

طيور العصفوريات  كما فيفي الطيور  Red carotenoids الكاروتينات الحمر

Passeriformes  وليس كما يشاع في الجمد(Val et al., 2009). 

، ويعمؿ ايضًا كمضخة Bileيعمؿ كصيريج لخزف مادة الصفراء  كيس الصفراء اف

وتأثػػػػػيره فػػػػػػي المواد  Eenterohepaticدوراف الصفراء خالؿ الجياز المعوي الكبدي ميكانيكية في 

إف الخاليا  ،(Carey and Duane, 1994)التي ليػػػػػا القابمية عػػػػػمى الذوباف فػػػػػي الدىػػػػػػوف 

نتاج المواد المخاطيليا دور في إفراز وط يسكمالظيارية المبطنة ل ة التي تحمي رح اليرمونات وا 

 .(Gabe, 1973)وأجزاء متعددة مف المجرى الصفراوي  والخاليا السطحية ل

 الدموي لمكبد وكيس الصفراء  جهيزالت 2-5

Blood supply for liver and gall bladder 
 Hepatic portalالوريد البابي الكبدي  :د الدموي لمكبد مف خالؿ مصدريف ىمايتـ التزو 

vein  والشرياف الكبديHepatic artery أوعية مختمفة  التقاء، يتكوف الوريد البػػابػػي الكبدي مف

 Caudalالذنبي  ، الوريد المساريقيCranial mesenteric veinالوريد المساريقي القحفي  :وىي

mesenteric vein  واألوردة الطحاليةSplenic veins (Neto et al., 1997).  

إلى الكبد مف األمعاء  Venosus bloodيجمب الوريد البابي الكبدي الدـ الوريدي 

والطحاؿ إذ يكوف محماًل بالنواتج الغذائية الممتصة مف عممية اليضـ، ويتفرع عند مدخؿ الكبد إلى 
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بدي والوريد البابي الك Right hepatic portal veinالوريد البابي الكبدي األيمف  :فرعيف ىما

مف التزود  %(31، يوفر الوريد البابي الكبدي حوالي )Left hepatic portal veinاأليسر 

مف التزود الدموي لمكبد الذي يقوـ بجمب دـ  %(21الدموي لمكبد، أما الشرياف الكبدي فإنو يوفر )

، يدخؿ الوريد البابي الكبدي والشرياف الكبدي إلى (Maximow and Bloom, 1958)مؤكسج 

، ويتفرعاف إلى فروع أصغر ليكونا شبكة مف االوعية الجيبانية Hilumكبد عف طريؽ النقير ال

الجيبانيات، وجميعيا تتجو نحو تمثؿ  Intralobular sinusoidal vesselsداخؿ فصيصية 

 .Central vein (Duguo, 1970)ز الفصيص إذ تصب في الوريد المركزي كيمر 

لدـ إلى الجيبانيات الكبدية، وتتصؿ الشراييف الكبدية تسحب األوردة البابية الكبدية ا

، Capillary plexusمف خالؿ الضفيرة الشعيرية  Arteriolesبالجيبانيات عف طريؽ الشرينيات 

 Inferior vena cavaتمتحـ األوردة الكبدية اليمنى واليسرى لتصب في الوريد األجوؼ السفمي و 

 حيث نسبة إلى الوريد البابي Portal circulationالبابي ويسمى دوراف الدـ في الكبد بالدوراف 

يتـ تزويد فصيص الكبد بالدـ عف طريؽ الجيبانيات التي تقع بيف صفائح الخاليا الكبدية، إذ يدخؿ 

فصيصية مف الوريد البابي الفروع بيف المف و الدـ إلى الجيبانيات مف المحيط الخارجي لمفصيص 

 الؿ الوريد المركزيػػػػػصيص مف خػػػػػالف فيجمع ػػػػفسح الجيبانيات، إذ يتوالشرياف الكبدي، ويمر عبر 

 .(Mader, 2001) ثـ تكمؿ مسير الدـ ضمف الوريد االجوؼ االسفؿ

ؼ يتـ مف خالؿ أوعية دموية كبيرة موجودة في الغال لتزود الدموي لكيس الصفراءا إف  

المخاطية  غاللتيفتجيز الالتي غيرة تفرعاتيا الص مف خالؿالخارجي المكوف مف نسيج ضاـ 

Mucous layers  والعضميةMuscularis  بالدـFoster, 1962) Martini, 2006;.) 
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 العصبي لمكبد وكيس الصفراء جهيزالت 2-6

Nerve supply for liver and gall bladder 

استقرار لو مف دور كبير في يعد الكبد مف األعضاء التي تتميز بتزود عصبي مميز لما 

تضـ األلياؼ العصبية و ، Hypothalamusمف قبؿ الغدة تحت المياد  ، يتـ السيطرة عميوالجسـ

تشتؽ مف األعصاب  Sympathetic nerve fibersالمزودة لمكبد: ألياؼ عصبية سمبثاوية 

 Parasympathetic nerveوألياؼ عصبية باراسمبثاوية  ،Splanchnic nervesالحشوية 

fibers ف العصب التائو تشتؽ مVagus nerve،  وألياؼ عصبية ببتيديةPeptidergic nerve 

fibers  منظمة بألياؼ واردةAfferent  حركية(Motor وصادرة )Efferent  حسية(

Sensory)، ياؼ العصبية الكبد مف خالؿ منطقة النقير ػػػػػػؿ ىذه األلػػػػليا تأثيرات مختمفة وتدخ

Hilum،  ًدي وقناة الصفراء ػػػػػػ، الشرياف الكبالوريد البابي ويدخؿ منيا ايضاBile duct 

(Andrews, 1979 ; Streba et al., 2014 ; Lin et al., 2015.) 

التناضحي تنظيـ الإف لأللياؼ العصبية الواردة في الكبد عدة وظائؼ تقـو بيا مثؿ 

Osmoregulation استقباؿ االيونات ،Ionoreceptionستقبالت االيض ، السيطرة عمى م

، السيطرة عمى األوعية الدموية والسيطرة عمى عممية Hepatic metabolic receptorsالكبدية 

، بينما لأللياؼ العصبية الصادرة دور في Glucose metabolismالتمثيؿ الغذائي لمكموكوز 

لغذائي تنظيـ جرياف الصفراء والدورة الدموية داخؿ الكبد والسيطرة عمى عمميات التمثيؿ ا

 ; Shimazu, 1967 ; Edwards, 1972 ; Tiniakos et al., 1996لمكاربوىيدرات والدىوف )

Streba et al.; 2014). ( ووجد كؿ مفKawanami (1973 وKato and Shimazu 

 Sympathetic nerveف الجياز العصبي السمبثاوي ا Dubuisson et al. (2002)و (1983)

system  مسؤواًل عف تنظيـ دوراف الدـ الكبديHepatic circulation  اًل فضوالتمثػػػػػيؿ الغذائي

وعممية تكويف األلياؼ  Liver regenerationعف عممية تجدد الكبد  عف كونو مسؤوالً 
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Fibrogenesis بينما ذكر ،Jungermanm and Hartmann (1987)  مف خالؿ دراستيما

ة في تنظيـ فعالية الكبد، وأف األعصاب الكبدية تعمؿ مع الجياز عمى تأثير األعصاب الكبدي

 عمى تنظيـ عمميات التمثيؿ الغذائي في الكبد. Hormonal systemاليرموني 

ف موقع األلياؼ العصبية يكوف في النسيج الضاـ لمكبد بالقرب مف األو و  عية الدموية ا 

 Afferent andسوف واألوعية الدموية الواردة والصادرة الخارج كبدية الواردة في محفظة كيم

efferent extrahepatic blood vesselsبية توجد في النسيج ، وذكرا أيضًا أف األلياؼ العص

، Japanese quailالياباني  السموىوطائر  Pigeon الحماـ د مف الطيور مثؿعد الضاـ لكبد

اشر مع الخاليا ػػاتصاؿ مب Intrahepatic nerve fibersبدية ػػػػك وتعمؿ األلياؼ العصبية الداخؿ

 .(Tsuneki and Ichihara, 1981) الكبدية

ف األلياؼ العصبيةو  وكذلؾ توجد  ،Collagen fibers مغراويةتقع بيف حـز األلياؼ ال ا 

ممتدة خالؿ فسحة ديس وبيف خمتيف كبديتيف متجاورتيف ويوجد القميؿ مف النيايات العصبية بداخؿ 

 .(Sterba et al., 2014)سايتوبالـز الخاليا الكبدية 

المنشأ اليا عصبية داخمية ػػخ Sutherland (1967)قد وجد ػػػػػػفأما كيس الصفراء 

Intrinsic nervous  كولينية الفعؿ جنب وديةػبية صيتزود بألياؼ ع وىوفي جداره 

Cholinergic parasympathetic ب التائو ػػػػػػصػتنشأ مف الع(Mawe et al., 1997)،  وأف

السيما في الطبقة يس ػػػػػػػشرة في جدار الكػػػػػػتمن Ganglionited plexusناؾ ضفيرة عقدية ػػى

، تنشأ ىذه الضفيرة مف أسالؼ خاليا العرؼ العصبي اءػياؼ عضػػػػػػمية ممسفة مف أللية المؤ العضم

Neural crest cells precursors مع في جدار المعي )ػػػػػالتي تتجMawe and Ellis, 2001 

; Balemba et al., 2004.) 

األلياؼ  في عمؿ كيس الصفراء مف خالؿ عمؿ تؤثر التي ىناؾ عدد مف اليرموناتو 

سستوكنيف ػيرموف كوليك فراز الصفراءاساء محفزة إياه عمى التقمص وعمى العضمية المم
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Cholecystokinin (CCK) يف ػت، سيكرSecretin كاستريف ،Gastrin  وبنكرياتؾ بوليبتيد

Pancreatic polypeptide از اليضمي )ػػػػػػػرزة مف الجيػػػػػػػالمفHanyu et al., 1990 

(Mawe, 1998 ;. 

 The amino acidsالحموض االمينية  2-7

، Protein synthesisالبناء األساسية في تخميؽ البروتيف  حجرتشكؿ الحموض االمينية 

، ترتبط مع بعضيا بروابط ببتيدية وسائط في عمميات التمثيؿ الغذائيوتؤدي دورًا مركزيًا ك

Peptide ponds  لتشكؿ البروتينات التي تتحدد أنواعيا بأنواع الحموض االمينية الداخمة في

نتاج حمض اميني آخر، أو إف  ف نقص حمض اميني واحد يؤثر في وظيفة وا  تركيبيا وتسمسميا، وا 

احتياجات حمض اميني معيف تتغير مباشرة عند الجيد واالضطرابات الجسدية وحتى النفسية، إذ 

ارتباطًا مباشرًا مع بعضيا، ويتـ تكويف  Plasmaاالمينية في البالزما  يرتبط مستوى الحموض

الحموض االمينية بعد عممية ىضـ البروتينات في الجسـ وتحوليا إلى حموض امينية تمتص داخؿ 

، وليا تأثير Antibodiesساـ المضادة ػادة منيا لبناء الخاليا وفي عممية تكويف األجػالدـ لالستف

ؿ ػػػػػػػسـ مثػػػػػػػة داخؿ الجػػػػػػػائؼ الحيوية الميمػػػػػثػير مف الوظػػػػػػنات والمعادف والكيالفيتام يفػػير ػػػػػػكب

 Nucleotidesض االمونيا وبناء النيوكميوتيدات ػػػػػػػة وايػػػػػػػػادؿ النتروجيف بيف األنسجػػػػػػتب

(Shaheen et al., 2016). 

( حمضًا امينيًا، وتركيبيا 26وعددىا أكثر مف ) توجد الحموض االمينية في الطبيعة

ة جزيئات البروتينات مف نوع نعضيا البعض مكو ( يشير الى ارتباطيا مع ب5-2الكيميائي )شكؿ 

، (COOH)، ألف الحموض االمينية تحتوي عمى مجموعة الكاربوكسيؿ α-Amino acidsفا ػػاالل

ونية ػفا الكاربػػذرة الػػػػػػػيا بػط جميعبوترت (R)جانبية  ، وسمسمة(NH2)ف ػػػػػػػػػة االميػػػػػػػػػومجموع

(Cooper et al., 2001). 
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 )الفا الكربوكسيؿ(                                                    )الفا األميف(

 

 .Cooper et al. (2001)عف  التركيب الكيميائي لمحمض االميني (:9-2شكل )

 

( Glycineتحتوي جميع الحموض االمينية عمى ذرة كاربوف غير متناظرة )عدا الكالسيف 

. تختمؼ (Fernstron, 1994)في األنسجة  L، وعمومًا توجد بصيغة Lأو  Dالتي تكوف بشكؿ 

وفي ميميا لالتحاد والتفاعؿ مع الماء الذي يعبر  بالتركيب والحجـ (R)مجاميع السمسمة الجانبية 

وتبعًا  Nelson and Cox (2017)ا، إذ تقسـ الحموض االمينية واعتمادًا عمى عف قطبيتي

 مى: عوصفاتيا القطبية  (R)لمسمسمة الجانبية 

  مجاميعR قطبيػػػة أو غػػػػػير محبة لممػػػػػاء  الNonpolar or Hydrophobic تشمؿ: 

، االيزوليوسيف Valine (Val)حموض امينية ذات مجاميع االليفاتية مثؿ الفاليف 

Isoleucine (Ile) الميوسيف ،Leucine (Leu) االلنيف ،Alanine (Ala)  والبروليف

Proline (Pro) وحموض امينية ذات المجاميع االروماتية ،Aromatic groups  تشمؿ

، وحموض Phenylalanine (Phe)والفينيؿ النيف  Tryptophan (Try)التريتوفاف 

 .Methionine (Met)ونيف ية مثؿ الميثامينية ذات مجاميع كبريتي

  مجاميعR  قطبية غير مشحونةPolar unbranched يف الثيرون :تشمؿThreonine 

(Thr) التايروسيػػػػف ،Tyrosine (Tyr) االسبارتيت ،Aspartate (Asp) الكموتاميف ،

Glutamine (Gln) السيريف ،Serine (Ser) السستيف ،Cysteine (Cys)  والكاليسيف

Glycine (Gly). 
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  مجاميعR  الاليػػػػسيف  :تشػػػػػمؿذات الشحنة الموجػػػػبةLysine (Lys)  واالرجػػػػنيف

Arginine (Arg)  والييستديفHistidine (His). 

 حمض االسبارتيؾ  :مجاميع ذات الشحنة السالبة وتشمؿAspartic acid  وحمض

 .Glutamic acidالكموتاميؾ 

ػػػي قسػػػػػػـ الحػػػػػمػػػػػوض االميػػػػػػنػػػية أيػػػػػػضػػػػػًا باالعتػػػػػمػػػػػاد عمػػػػػػى دورىػػػػػػػػا الوظػػػػػػيػػػػػفػػوكػػػػػػمػػػػػا تػػػػػ

Van Gelder, 1988) Belitz et al., 2008; )مى:ع 

  حموض امينية أساسيػػػػةEssential amino acids الفاليف  :تشمؿValine (Val) ،

، الفينيؿ النيف Isoleucine (Ile)، االيزوليوسيف Leucine (Leu)الميوسيف 

Phenylalanine (Phe) التربتػػػػػوفاف ،Tryptophan (Try)يثونػػػػػيػػػػػف ػػػ، الم

Methionine (Met)يف ، الثيرونThreonine (Thr) الييستديف ،Histidine (His) ،

، وىذه الحموض يحصؿ عمييا Arginine (Arg)واالرجنيف  Lysine (Lys)الاليسيف 

 الكائف الحي عف طريؽ الغذاء.

  حموض امينػػػػية غيػػػػر أساسيةNonessential amino acids الكاليسيف  :تشمػػػػؿ

Glycine (Gly) االلنيف ،Alanine (Ala) البروليف ،Proline (Pro) السيريف ،

Serine (Ser) السستيف ،Cysteine (Cys) تايروسيف ،Tyrosine (Tyr) االسبارتيت ،

Aspartate (Asp) الكموتاميف ،Glutamine (Gln) حمض االسبارتيؾ ،Aspartic 

acid  وحمض الكموتاميؾGlutamic acid.  ىذه الحموض مف قبؿ الكائنات تصنع

، Pyruvateالحية بوساطة مسارات التفاعؿ البسيطة، تشتؽ إما مف البايروفيت 

 9أو كميسيرات  α-Ketoglutarate، الفاكيتوكموتاريت Oxaloacetateت أوكزالواستي

 Tyrosineما عدا الحمض االميني التايروسيف  Glycerate 3-phosphateفوسفيت 

(Tyr)  الذي يشتؽ مف الحمض االميني الفنيؿ النيفPhenylalanine (Phe). 
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ؿ مباشرة إلى الكبد الذي يعد بعد امتصاص المواد الغذائية فإف معظـ المواد الغذائية تنتق

أكبر موزع مركزي لألفعاؿ الحيوية والموقع الرئيس لمتمثيؿ الغذائي الخاص بالحموض االمينية، إذ 

تقـو الخاليا الكبدية بمعظـ العمميات االيضية فضاًل عف انيا تؤدي دورًا ميمًا في بناء الجزيئات 

وي إلى األعضاء يا بالمرور خالؿ المجرى الدمالتي تدعـ توازف وتنظيـ الطاقة، إذ يسمح لبعض من

، وعوامؿ Albuminكمواد أساسية في تخميؽ بروتيف األنسجة، كااللبوميف  عتمادىااألخرى ال

الضرورية لتخثر الدـ، فضاًل عف بروتيف خاليا الكبد، وتتحوؿ بعض  Clotting factorsالتخثر 

 سكر ومف ثـ إلى Pyruvateالحموض االمينية الزائدة مف عممية تخميؽ البروتيف إلى بايروفيت 

 الكموكوز سكرفي عممية تكويف  Glycogenكاليكوجيف الو  Glucoseكموكوز ال

Gluconeogenesis مساعد االنزيـ  يتحوؿ بعض منيا إلى استيؿ، وAcetyl coenzyme  الذي

أو  Tricarboxylic cycleيمكف أف يحترؽ كمصدر لمطاقة في دورة الحمض ثالثي الكربوكسيؿ 

يتحوؿ إلى الػدىوف، ويتحوؿ بعض الحموض االمينية في الكبد أيضًا إلى نواتػػػػػػج خاصة مختمفة 

-Nonاألجػػػػػػزاء غػػير النتروجينية  ويقوـ الكبد أيضًا بتحويؿ ،Porphyrinمثؿ البروفيريف 

nitrogenous parts وكوز ودىوف ػػػػػػػػموض االمينية ليحولػػػػػػػيا إلى كمػػػػػػػئات الحػػػػػػػػمف جزي

(Felber and Golay, 1995 ; Rebelato et al., 2013 ; Kinny-Koster et al., 2016 

Nelson and Cox, 2017;.) 

مف اليرمونات التي تسيـ في العمميات الحياتية البنائية  Insulinيعد ىرموف االنسوليف 

لمبروتينات والكاليكوجػػػػػيف والدىوف، إذ أف ىرمػػػػػوف االنسولػػػػػيف يفػػػػػػرز مف خاليػػػػػا بيػػػػػػتا فػػػػػي 

بتػػػػػيدي ب( وىو ىرموف بػػػروتيني Langerhans islands)جزر النكرىانز  Pancreasالبنػػػػػػكرياس 

مضًا امينيًا، يعػػػػػمؿ ىذا اليرموف عػػػػػمى الغشاء الخمػػػػػوي لمخاليا ويسيـ في ( ح96يتكوف مػػػػػف )

 .(Stephens and Pilch, 1995) ػةػػػػػوز إلى الخميالكموكسكر إدخاؿ الحموض االمينية و 
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إلنتاج حموض امينية  Precursorأف بعض الحموض االمينية يمكف أف تكوف اسالؼ 

 Freeالمذاف يعمالف عمى إنتاج البروليف الحر  (Gln) والكموتاميف (Arg)أخرى مثؿ االرجنيف 

proline  الذي يدخؿ في تركيب الكوالجيفCollagen وتختمؼ فعالية الحموض االمينية في ،

 (Pro)نتاج البروليف ي إػػػػػىو أكثر فعالية ف (Arg)يف ػػػػػػتكوينيا لمحموض، إذ وجد أف االرجن

(Zinker and Rojkind, 1972). 

ة أية ىو الرابيوسومات الموجودة بييإف موقع تخميؽ البروتينات المكونة مف الحموض االمين

ثـ تطرح تمؾ البروتينات إلى جوؼ الشبكة ومنو  ،ةالبالزمية الداخميتجمعات عمى سطح الشبكة 

 .(Zamecnik, 1960)صديرىا خارج الخمية يتـ تو  ى جياز كولجي ثـ الغشاء البالزميإل

التي تعود  (Ile)االيزوليوسيف و  (Leu)، الميوسيف (Val)ىناؾ حموض امينية مثؿ الفاليف 

ليا  لتيا Branched chain amino acids (BCAA) سمسمة الحموض االمينية المتفرعة إلى

دد الكبد جدور في الحفاظ عمى صحة الكبد وسالمتو مف األمراض فضاًل عف دورىا في عممية ت

Liver regeneration (Holecek, 2010) وقد ذكر ،Russell and Snyder (1968)  أف

، (Met)، الميثيونيف (Phe)، الفنيؿ النيف (Lys)، الاليسيف (His)الحموض االمينية اليستديف 

ليا دور فعاؿ في عممية تجدد الكبد، ووجد أف الحمض االميني الفنيؿ النيف  (Leu)والميوسيف 

(Phe) وفي حالة استئصاؿ جزء مف الكبد  ،ىو األكثر فعالية في ىذه العممية

Hepatectomized ( في الجرذ تحدث زيادة معنوية في الحموض منو %21حوالي إزالة )

والفنيؿ النيف  (Tyr)، مثؿ التايروسيف Aromatic amino acids (AAA)االمينية االروماتية 

(Phe) وكذلؾ زيادة في الحمض االميني االسبارتيت ،(Asp)ريونيف ث، ال(Thr) التايوريف ،

(Tau) ف ييثين، االور(Orn)  واليستديف(His) أما الحموض االمينية ذات السمسمة المتفرعة مثؿ ،

د استئصاؿ الكبد، فإف تركيزىا لـ يتغير عن (Iso)سيف وااليزوليو  (Leu)، الميوسيف (Val)الفاليف 

يحدث مرض التميؼ  Carbon tetrachlorideلرابع كموريد الكاربوف  ض الكبديوفي حالة تعر 



                             الفصل الثاني: استعراض املراجع                                                                                                

 

51 

 وقيرافػ Hepatic necrosisر كبدي نخ، فضاًل عف حػػػػػػدوث تHepatic cirrhosisالكبدي 

 (Orn)يثيف ػػػػػػ، االورن(Met)يونيف ػػػػػػ، الميث(Asp)يت ػػػػػػػاالسبارتنية ػػػػػػػوض األميارتفػاع مستوى الحمػ

فرعة ػػػػػػػمة المتػػػػػػػية ذات السمسنػػػػػػوض األميػػػػػػػوى الحمػػػػػػػوانخػػفاض مست (His)ديف ػػػػػػػواليست

(Holeček et al., 1996). 

وحتى مرحمة  Laying stageيتكوف جنيف الدجاج في بيئة مغذية ثابتة مف مرحمة الوضع 

، إذ يعتمد عمى محتويات البيضة في تغذيتو وتكوينو الجنيني، وتحوي Hatching stageالفقس 

 %(9وأقؿ مف ) Lipidsدىوف  %Proteins( ،01)بروتينات  %(03البيضة عمى حوالي )

ودة في ػػػػػػػينية الموجػػػػػػػيف الحموض االمػػػػػػػالجنكذلؾ  عتمديو  Carbohydratesكاربوىيدرات 

 خالؿ المدة ػة بمعدؿ عاؿ  ( لتكويف األنسجػػػػAlbuminوااللبوميف  Yolkمحتويات البيضة )المح 

ؿ المدة األولى ة بمعدالت عالية خالػػػػػػػالجنيف الحموض االميني كذلؾ عتمدويالثانية مف الحضانة، 

ية التكػويف ػػػػػػػػموض االمينية سيكوف غير كاؼ  لعػممػػػػػػػػمذلؾ فإف تركيز الحف الحضانة ايضاً مف 

وض اميػنية أخػرى مثؿ ػػػػػػػػمؽ حموض امينػػػػية مف حمػػػػػػتخ لذلؾ Embryogenesisالجنيني 

 (Pro)ف ييني البػرولمض االممقػاف مػف الحيخ (Gln) ػاميفوالكموت (Glu)الكموتاميت 

(Romanoff and Romanoff, 1967 ; Ohta et al., 1999.) 

ف الحموض االمينية األساسية في غذاء الطيور الالزمة لبناء البروتيف ىي االرجنيف أ

(Arg) اليستديف ،(His) ايزوليوسيف ،(Ile) الاليسيف ،(Lys) الميثيونيف ،(Met) الثيرونيف ،

(Thr) التريتوفاف ،(Try) والفاليف ،(Val) فضاًل عف الحموض األخرى الضرورية مثؿ االلنيف ،

(Ala) االسبارتيػػػػػػت ،(Asp) السسػػػػتيف ،(Cys) الكموتػػػػاميف ،(Gln) الكاليسػػػػػػػيف ،(Gly) ،

والتايػػػػػػروسيف  (Ser)، السيػػػػػػػريف (Phe)، الفنيؿ النػػػػػػيف (Pro)، البروليػػػػػػػف (Leu)الميوسيػػػػػف 

(Tyr) (Scanes, 2015). 
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جنيف الطيور لمحموض االمينية خالؿ المدة األولى مف الحضانة )مرحمة  عتمادإف ا

محتوى البيضة  أخذف في الكبد، إذ يقوـ الجنيف بالتكويف الجنيني( يؤدي إلى زيادة معدالت البروتي

التمثيؿ الغذائي ، و Gluconeogenesis الكموكوز سكر تكويف ةمف الدىوف والكاربوىيدرات بعممي

، فيو يقوـ بأكسدة الحموض الدىنية لغرض الحصوؿ عمى Energy metabolismلمطاقة 

نيف بتعديؿ ايضو ( يومًا حضانة يبدأ الج04الطاقة، وفي أواخر المدة الثانية مف الحضانة تقريبًا )

وأف الموقع الرئيس الكاربوىيدرات والبروتينات التي سوؼ يحتاجيا بعد الفقس،  عتػػػػػمادالغذائي ال

لتخميؽ الحموض االمينية في الطيور ىو الكبد، إذ توجد تحويالت داخمية في بعض الحموض 

بوساطة  (Gln)يمكف أف يتحوؿ إلى كموتاميف  (Glu)االمينية مثؿ الحمض االميني كموتاميت 

يمكف تحويمو  (Gln)، وبينما الكموتاميف Glutamine synthaseالكموتاميف  تخميؽتحفػيزه بانزيـ 

 ; Glutaminase (Bornstein and Lipstein, 1975بوساطة انزيـ  (Glu)إلى كموتاميت 

Fanguy et al., 1980 ; Moran, 2007.) 

دور فعاؿ كمادة  اذ Yolk lipidsالمشتؽ مف دىوف المح  Glycerolيعد الكميسروؿ 

والكموتاميف  (Asp)، االسبارتيت (Ala)لبناء الحموض االمينية مثؿ االلنيف  Substrateاساس 

(Glnوىو مع ،)  في جنيف الدجاج  الكموكوز سكر تكويفالحػػموض االميػػػنية يعداف اساسياف لعممية

ارتيت ػػػػواالسب (Ala)يف ػػػػ، االلن(Gln) ، الكموتاميف(Glu) مثؿ الحمض االميني الكموتاميت

(Asp)، حضانة،  اً ( يوم05ر في جنيف عمر )ػػػػػداث السكػػػػػر إسيامًا في استحػػػػػوىذه الحموض أكث

 Lobley, 1992) (Thr) والثريونيف (Ser)، السيريف (Gly)ف ػػػية الكاليسياألمينػػػتمييا الحموض 

Synny and Bequette, 2011;.) 

روتيػػػػػػنات في الدجػػػػػاج، وتػػػػػؤدي المايتػػػوكوندريا ػػػػػالب تكويففي  ميـ لمرابيوسػػػػػػومات دوراف 

( يومًا حضانة حتى 00-09دورًا في تكويف الحمػػػػػوض األمينػػػػػػية في كبد جنيف دجاج فػػػػي عمر )

 (Asp)خػالؿ تحػويؿ حمض االسبارتؾ  (Asn)مرحمة الفػقس، مثؿ تكػػػػػويف حمض االسبارجػيف 
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، وبمساعػػػػػػدة نظاـ انزيمػػػػػي موجود في الكبد، كذلػػػػػػؾ يكوف لمحمػػػػػض (Gln)ػيف بوجػود الكموتامػػػػ

في جنيف الدجاج  RNAفي تكويف شفرة  دور (Tyr) والتايروسيف (Lys)االميني الاليسيف 

(Portugal, 1972 ; Arfin, 1967). 

مبكرة جدًا في مرحمة  بالتكوف Endocrine systemجياز الغدد ذات اإلفراز الداخمي يبدأ 

وغدة تحت  Pituitary glandيبدأ بإنتاج اليرمونات مف الغدة النخامية  إذمف عممية الحضانة، 

( أياـ مف الحضانة، إذ يوجد ارتباط 4-9بيف ) Pancreasوالبنكرياس  Hypothalamusالمياد 

يزداد دور ىرموف  إذؿ الغذائي خالؿ عممية الحضانة بيف مستوى اليرموف وبيف أنماط التمثي

مر ( مف الحضانة ويست06المفرز مف خاليا بيتا في البنكرياس خالؿ اليوـ ) Insulinاالنسوليف 

يعمؿ االنسوليف كمحفز لنمو جنيف الدجاج خالؿ مدة الحضانة و بالزيادة حتى مرحمة الفقس، 

 (Gly)في جنيف الدجاج بامتصاص نوعيف مف الحموض االمينية وىما الكاليسيف  هوكذلؾ دور 

نتاج الحموض االمينية لتكويف البروتيف ونقؿ ايعمؿ عمى تسريع  وكذلؾ، (Leu)والميوسيف 

 (.Guidotti et al., 1968 ; Lu et al., 2007الكموكوز خالؿ غشاء الخمية )

مشابو لعممية في الطيور  Peptidesبتيدات إف عممية امتصاص الحموض االمينية والب

 Ileum، المفائفي )العفج( راالثنى عش، إذ تتـ عممية االمتصاص في ثديياتاالمتصاص في ال

مف أكثر الحػموض التي تمتص  (Met)، وأف الحمض االميني الميثيونيف Jejunumوالصائـ 

، أما الكموتػاميت (Leu)والميوسػػػػػيف  (Val)، الفاليف (Ils)بمعػدالت عالية، يتبعو االيزوليوسػػػػػيف 

(Glu)  فإنو يمتػػػػػػص بمعػػػػػػدؿ واطػػػػئ، يميػػػػو الحمض األميني االسبارتػيػػػػػت(Asp) الكاليػسيػف ،

(Gly) واالرجنيػف (Arg) (Tasaki and Takahashi, 1966 ; Riley et al., 1986 ; 

Gilbert et al., 2008.) 

مف نسيج إلى آخر وخالؿ التكويف  (Tyr)الحمض االميني التايروسيف يختمؼ مستوى 

الجنيني، إذ درس مستواه في نسج الدماغ، القمب، الرئة، الكمية، األمعاء، القانصة والكبد، ووجد أف 
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( مف الحضانة، ويبدأ باالنخفاض خالؿ مراحؿ 3مستوى التايروسيف يكوف عاليًا في اليوـ )

تعتمد عمى التايروسيف ومنيا نسيج الكبد لبالغ، ووجد أف األنسجة الجنينية الحضانة التالية وفي ا

(Tyr)  خالؿ تكوينيا الجنيني(Maher, 1991). 

راكيز الحموض االمينية كما في ػػػػػػت فيبارات الحاثة ػػػػػػػػعض االختػػػػػكف أف تؤثر بػػػػػػيم

 فييره ػػػػػػػتأثظ ػػػػػػػنيف الدجاج، يالحػػػػػػػبج  Phenylketonuriaالفينيؿ كيتوفتبار ػػػػػػػاستعماؿ اخ

 (Iso)وااليزوليوسيف  (Leu)، الميوسيف (Val)بالزما، إذ يتغير تركيز الفاليف ػػػػػػػالدماغ، الكبد وال

في الدماغ  (Tyr) والتايروسيف (Gly)يز الكاليسيف ػػػػػػػالزما، ويؤثر في تركػػػػػػػفي الكبد والب

(Marco et al., 1984). 

 The Glycogen الكاليكوجين 2-8

، يتكوف مف حبيبات Storage polysaccharidesوىو أحد السكريات المتعددة الخازنة 

عمى شكؿ  يكوفو ، °A(066-066كبيرة مخزونة في سايتوبالـز الخاليا، يتراوح قطرىا بيف )

-0االلفا ) رابطة متصمة مع بعضيا بوساطة Glucoseالكموكوز  سكر بوليمر متكوف مف وحدات

يوجد في أنسػػػػػجة الحيوانػػػػػات السػػػػػيما في الكبد و (، 2-0( مع تفرعات متصمة بوساطة رابطة )0

، أما %(06-4مف ) بتونس ػػػػػس لوجػػػػػػوده إذ تمثؿتشكؿ خاليا الكبد المكاف الرئيػوقد والعضالت، 

تقوـ خاليا الجسـ بشػػػػػػكؿ عاـ بتصنيعو لػػػػػػكف و ، %(2-0في العضالت فإف نسبة وجوده )

وجد في يوقد  اليا الدـ البيػػػػػػضبكمػػػػػيات قميػػػػػػمة كما في الكمية، الخػػػػاليا الدبقيػػػػة في الدمػػػػاغ وخ

ي ػػػػػػػج الدىنػػػػػػػوجد في القمب، الجمد والنسيػدًا، وكذلؾ يػػػػػبكميات قميمة ج خاليػػػػا الدـ الحمر

(Kuźmishecheva et al., 1981 ; Kreitzman et al., 1992 ; Miwa and Suzuki, 

2002 ; Sullivan, 2014.) 

جاىزة  Monosaccharidesسكريات أحادية  بعد ىضميا الىالكاربوىيدرات  تتحوؿ

مختمفة الومف ثـ تنتقؿ عف طريؽ الدـ إلى خاليا الجسـ  ،الدقيؽ معيلالمتصاص مف قبؿ ال
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جزء مف ىذه السكريات في الدـ لغرض المحافظة عمى تركيز  يبقىو  جري عمييا العمميات التالية،وت

السكر في الدـ، و يتحوؿ الجزء الثاني إلى كاليكوجيف في الكبد، وفي ىذه الحالة جميع السكريات 

األحادية سوؼ تتحوؿ إلى كموكوز قبؿ تحوليا إلى كاليكوجيف، وتتضمف ىذه العممية تكويف مركب 

 المركبات الوسطية الميمة، الذي يعد مف Glucose-6-phosphateفوسفيت  -2-كموكوز 

ف كمية الكاليكوجيف المخزونة في تو  تحوؿ السكريات األحادية إلى كاليكوجيف في العضالت، وا 

كمصدر لمطاقة  تعمؿكبد لكف كاليكوجيف العضالت يسالعضالت أكبر مف كمية الكاليكوجيف في ال

كمصدر لمطاقة في خاليا الجسـ المختمفة،  عدكاليكوجيف الكبد الذي ي في العضالت فقط بعكس

فضاًل عف ذلؾ فأف الكاليكوجيف في العضالت سوؼ يتحوؿ في البداية إلى حمض البايروفيؾ 

Pyruvic acid تقؿ فيػػػػػما بعد مف الػػػدـ إلى الكبػػػػد ليتػػػحوؿ بعد سمػػػػسمة مف التفاعػػػػػػالت ػػػالذي ين

فوسفيت ثـ كموكوز، عندما -2-وجيف الكبد الػػػػذي يتحوؿ فيو إلى كموكوزكػػػػػوز بعكس كاليكو إلى كم

الكاليكوجػػػػيف المخزوف فيو  عتػػػػػػمادما الكبػػػػد باػػػػػػسـ ال سيػػػػػػوـ الجػػػػػػالكموكوز بالػػػػدـ يق ينخفض تركيز

حافظة عمى تركيزه بالدـ، لمم Glycogenlysisكاليكوجيف ػػػػػػليحولو إلى كموكوز بعممية تحػػػػمؿ ال

 Chanda et al., 1995سـ )ػػػػػسيج الدىني لمجػػػػػػزف في النػػػػػػػوتتحوؿ السكريات أيضًا إلى دىوف تخ

; Chanda and Mehendale, 1996 ; Sibut et al., 2008 ; Scanes, 2015.) 

دور كبير  (Glycogenesis) في عممية تخميؽ الكاليكوجيففوسفيت -2-مركب كموكوزول

سكر في السيطرة عمى عممية التمثيؿ الغذائي لمكاربوىيدرات فضاًل عف دوره في الحفاظ عمى توازف 

 Uridin Diphosphate-glucose (UDP-glucose)يعد المركب كذلؾ الكموكوز في الجسـ، و 

 Glycogen كاليكوجيفلم زيـ المصنعػػػػػناالة في بناء الكاليكوجيف، ويكوف ػػػػػػدة البناء األساسيػػػػػػوح

synthetase أما أنػػػػػػػزيـ الفوسفوليز ،مسؤواًل عف تصنيع الكاليكوجيف Phosphorylase  فيكوف

 O'Neill and Langlow,1978كموكوز ) سكر عف تحػػػػػػمؿ الكاليكوجيف إلى مػػػػػػسؤوالً 

Rosebrough et al., 1979; Nelson and Cox, 2017;.) 
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يتـ تنظيـ ايض الكاليكوجيف مف خالؿ اليرمونات إذ يقوـ ىرموف االدريناليف 

Epinephrine  بتحطيـ الكاليكوجيف في العضالت الييكمية بعممية تحمؿ الكاليكوجيف، وأنو يؤدي

 Cyclic Adenosine monophosphateإلى تكويف مركب ادينوسيف أحادي الفوسفات الحمقي 

(CAMP)  يـ اديناليت سايكميز نتيجة فعالية أنزAdenylate cyclase ويعمؿ ىذا اليرموف ،

المفرز مف قبؿ خاليا بيتا  Insulinعمى تثبيط عممية تخميؽ الكاليكوجيف، لكف ىرموف االنسوليف 

سكر )جزر النكرىانز( في البنكرياس يزيد مف عممية تكويف الكاليوجيف مما يؤدي إلى دخوؿ 

، أما (CAMP) ادينوسيف احادي الفوسفات الحمقي يقمؿ مف مركبالكموكوز إلى الخمية العضمية و 

مية ػػػػػط عمػػػػػػكرياس فإنو ينشػػػػػا في البنػػػػػػاليا الفػػػػػػف قبؿ خػػػػػػالمفرز م Glucagonىرموف الكموكاكوف 

رز ىذا ػػػػػػيف وكوز في الدـػػػػػػالكمسكر يز ػػػػػػي الكبد، أي عندما يقؿ تركػػػػػػوجيف فػػػػػػمؿ الكاليكػػػػػتح

سكر فوسفيت ثـ إلى -2-كوزو كمسكر ؿ الكاليكوجيف وتحويمو إلى ػمؿ عمى تحميػػػػػػاليرموف الذي يع

واه الطبيعي فإف إفراز ىرموف الكموكوز إلى مستسكر كموكوز حر في الدـ وعندما يصؿ تركيز 

 .(Nelson and Cox, 2017)يعية ظيـ إلى حالتو الطبػػؼ ويرجع التنػػػػػػوكاكوف يتوقػػمالك

عبارة عف جسيمات كثيفة توجد  تكوفكبد بشكؿ جزيئات كاليكوجينية، يوجد الكاليكوجيف بال

تتراوح أقطارىا بيف  Glycosomes جسيمات الكاليكوجيفلخاليا الكبدية تعرؼ بفي سايتوبالـز ا

إذ تحتوي عمى الكاليكوجيف وأنزيمات تتحكـ بتخميؽ الكاليكوجيف تالحظ  ،( نانوميتر16-266)

-Glucoseفوسفيت -2-الممساء، ويعمؿ أنزيـ كموكوز البالزمية الداخمية ممتصقة بأغشية الشبكة

6-phosphate  الممساء عمى إزاحة الفوسفات مف  البالزمية الداخميةالموجود في أغشية الشبكة

، ونتيجة لذلؾ يتحررفوسفيت النا-2-كوزو كم  سكر تج عف تكسير الكاليكوجيف والسايتوبالـز

الكموكوز إلى جوؼ الشبكة إذ يتنقؿ عف طريؽ الجياز الفجوي السايتوبالزمي إلى مجرى الدـ 

(Rybicka, 1996). 
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يستطيع الكبد والعضالت خزف الفائض مف السكريات في الدـ عمى صورة كاليكوجيف الذي 

 الكموكوز، وعند حدوث اضطراب في تركيب جزيء الكاليكوجيفسكر دات يتكوف مف عدد مف وح

 .Glycogen storage diseaseض تخزيف الكاليكوجيف او زيادة تركيزه يحدث ما يسمى بمر 

في جسـ  يـ معيف يساعد في عممية تحمؿ او تكويف الكاليكوجيفز وتحدث نتيجة حاالت نقص في ان

وتتصؼ بزيادة تجمع ىذا المركب في الكبد والعضالت او  ،االنساف وجميعيا حاالت متوارثة

 Hepatomegaly or liverاالثنيف معًا وتتميز اعراضو في صورة تضخـ او تميؼ الكبد 

fibrosis كموكوز الدـ مع زيادة الحموضة، فقداف في انسجة عضالت سكر ، انخفاض مستوى

 .(Wolfsdrof and Weinstein, 2003)الجػػػػػسـ والتيػػػابات الجياز اليضمي 

 Domestic زف الكاليكوجيف في الدجاج المحميالتي تقوـ بخ عضاءالكبد مف األ عدي

fowl ف الفعالية العالية في تكويف ، إذ يعتمد عميو جنيف الدجاج خالؿ تكوينو في مدة الحضانة، وا 

في  Hepatogenesisالكاليكوجيف تالحظ بعد تكوف الكاليكوسومات خالؿ عممية تكويف الكبد 

عد ػػػػػػػبؿ الفقس وبمة قػػػػػػػفًا في المرحػػػػػػػز الكاليكوجيف مختمػػػػػػػػوى وتركيػػػػػػػجنيف الدجاج، ويكوف مست

 ; Goodridge, 1968 ; Krivopishin et al., 1976أيضًا )الغ ػػػػػػػس وفي البػػػػػػالفق

Iurovitskii et al., 1977 ; Pulikanti et al., 2010،) مراكػػػػػز ميمة د الخاليا الكبدية ػػػػػػتع

نيني ػػػػػالتكويف الجراكـ خالؿ المراحؿ األولى مف ػػػػػبالتكوف والت تبدألتجمػػػػػػع حبيبات الكػػػػػػاليكوجيف 

لمطاقة في الجنيف حتى مرحمة الفقس  اً حيوي اً ونو مصدر ي تراكـ الحبيبات كػػػػعيا زيادة فػػػػػيتبلمدجاج، 

(Freeman, 1969 ; Hazelwood, 1971 ; Zhai et al., 2011.) 

إف عممية التمثيؿ الغذائي لمكاليكوجيف في كبد جنيف الدجاج مرتبط بصورة وثيقة مع زيادة 

حضانة كأنزيـ الكاليكوجيف فوسفوريميز  ياـأ( 4بعمر ) جنيففعالية االنزيمات التي تظير في 

Glycogen phosphorylase  نزيـ الكاليكوجيف سانثيتايز أوGlycogen synthetase تزداد ،
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فعالية االنزيمات باستمرار التكويف الجنيني وحتى مرحمة الفقس التي ترافقيا زيادة في تكويف 

 .(Iurovitskii et al., 1978)الكاليكوجيف 

 ،Gluconeogenesis الكموكوز سكرتكويف معدالت الزيادة في عممية  إف المحافظة عمى

ي تشارؾ فيػػػػػيا اليرمونات والمغذيات ػػػػػوبناء الكاليكوجيف في الكبد، ىي مف العمميات االيضية الت

التي تكوف ذات فعالية عالية خػػػػالؿ النصؼ الثاني مف الحضانة، وتمتػػػػػد حتى المرحمة المباشػػػػػرة 

 ; Lu et al., 2007في البيضة )بعد الفقس لذلؾ فإف الجنيف يعتمد عمى المواد الغذائية الموجود 

Sunny and Bequette, 2010.) 

يتـ السيطرة عمى بناء وتحمؿ الكاليكوجيف في الطيور مف قبؿ اليرمونات مثؿ ىرموف 

 ، وىرموف الكموكاكوفGlycogen ؽ الكاليكػػػػػوجيفػػػػالذي ينشط تخمي Insulin االنسوليف

Glucagon  الذي يعمؿ عمى تحميؿ الكاليكوجيف، إذ يؤثر في مستوى الكاليكوجػػػػػيف في الخاليا

 Epinephrine دريناليففوسفوريميز، أما ىرموف اال الكػػػػػبدية مف خالؿ فعاليػػػػػة انزيـ كاليػػػػكوجيف

الطيور  يشبو عممو عمؿ ىرموف الكموكاكوف لكف تأثيره فيو فإنو يعمؿ عمى تحميؿ الكاليكوجيف، 

الدىوف  كويفيزيد مف عممية ت Corticosteroids، ووجد أف ىرموف كورتيكوستيرويد قميؿ

Lipogenesis  في الكبد وكذلؾ يزيد مف ترسيب الكاليكوجيف في الكموكوز سكر تكويفوعممية 

الفقس ( مف الحضانة ثـ يزداد حتى مرحمة 5يظير تركيزه في اليوـ )و سايتوبالـز الخاليا الكبدية، 

(Hazelwood, 1971 ; Jenkins and Porter, 2004 ; Lu et al., 2007.) 

 سكر األكثر فعالية مف Substrate ساسىي مادة اال Glycerolتعد مادة الكميسروؿ 

وأف  ،خالؿ التكويف الجنيني لمدجاج Hepatic glycogenالكموكوز لتكويف الكاليكوجيف الكبدي 

 Precursorيؤدي دورًا ميمًا كمادة سمفية  Yolk lipidsلمح الكميسروؿ المستمد مف دىوف ا

 .(Sunny and Bequette, 2011)لعممية استحداث السكر وبناء الكاليكوجيف 
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عممية تكويف  فيف يؤثراف الى وجود عامميف ميميتكويف الكاليكوجيف في الكبد  ليةآتشير 

سيب ىرموف االنسوليف يسيطر عمى تر أف الكموكوز، و سكر ليف و وىما ىرموف االنسو  ،الكاليكوجيف

 Substrate اساسيعمؿ كمادة و  ،عممية تكويف الكاليكوجيف الكموكوز كمنظـ ذاتي يحفزسكر 

(Parkes and Grieninger, 1985). 

 Fatty acidsالحموض الدهنية  2-9

الطويمة السمسمة، وتعد  Aliphatic acidsتعد الحموض الدىنية مف الحموض االليفاتية 

المبنة األساسية لبناء عدة أصناؼ مف الدىوف كما تمنحيا الطبيعة الدىنية أو الزيتية، وىي ال توجد 

تتميز و طميقة في الخاليا واألنسجة ولكف يمكف الحصوؿ عمييا بوساطة التحميؿ المائي لمدىوف، 

سمسمة ىيدروكاربونية، وتختمؼ  مع (COOH)ىذه الحموض بأنيا أحادية المجموعة الكاربوكسيؿ 

 Saturatedفي عدد ذرات الكاربوف قد تكوف زوجية أو فردية، توجد الحموض الدىنية إما مشبعة 

، Lauric acid، ومف الحموض الدىنية المشبعة حمض الاليورؾ Unsaturatedأو غير مشبعة 

 Arachedicاكيديؾ ، االر Stearic، الستياريؾ Palmitic، البالميتؾ Myristicالميرستيؾ 

، أما Stearicوالستياريؾ  Palmitic، وأكثرىا انتشارًا ىو البالمتيؾ Lignocericوالمكنوسيريؾ 

يؾ ي، المينولOleic، االوليؾ Palmitoleicالحموض الدىنية غير المشبعة تشمؿ البالميتوليؾ 

Linoleic الفا المينولينيؾ ،α-Linolenic  واالراكيدونيؾArachidonic أكثرىا انتشارًا ىو ، و

Palmitoteic وOleic تتميز الحموض الدىنية غير المشبعة بأنيا سائدة أكثر مف األنواع ،

المشبعة، تكوف الحموض الدىنية المشبعة صمبة وذات تركيب شمعي وعادة تأتي مف مصدر 

ف ػػػػػغرفة، وتأتي مػػػػػلؿ زيتية عند درجة حرارة اػػػػػػكؿ سوائػػػػػحيواني، أما غير المشبعة فإنيا تكوف بش

  .(Nelson and Cox, 2017مصدر نباتي )

وحمض االراكيدونيؾ  (C18:3)، حمض الفالينولينيؾ (C18:2)يعد حمض المينولييؾ 

(C20:4)  مف الحموض الدىنية األساسيةEssential fatty acids (EFAs)  التي تسمى أيضًا
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. وىي Polyunsaturated fatty acids (PUSFAs)المتعددة غير المشبعة بالحموض الدىنية 

دور كبير  لياعمييا مف مصادر خارجية و  ويحصؿمف الحموض التي ال يمكف لمجسـ أف يصنعيا، 

في تكويف أغشية الخاليا وكذلؾ إنتاج الحموض الدىنية السداسية التي تعرؼ بالبروستاكالدينيز 

Prostaglandins،  نبضات القمب و  الحيويةالعديد مف الوظائؼ  فيالتي ليا تأثير وHeart 

beat ، ضغط الدـ وBlood pressure وتخثر الدـ ،Blood clotting في  افضاًل عف دورى

عف صحة الجسـ ونموه وحمايتو مف  ةمسؤول ي، وبالتالي فيCells regenerationتجدد الخاليا 

فضاًل عف  ،الجنيفوض الميمة لصحة سية مف الحماألمراض، إذ تعد ىذه الحموض الدىنية األسا

كذلؾ في تكويف الجياز العصبي  ،Normal development دورىا في التكويف الجنيني الطبيعي

 ; Central nervous system (Sardesai, 1992 ; Hornstra et al., 1995المركزي 

Simopoulos, 1999 ; Cherian, 2015.) 

في حماية الجسـ مف األمراض السرطانية  دور 2-يؾ الذي يسمى باوميغاحمض المينوليل

Cancer disease  واألمراض القمبيةCardiovascular disease،  وحماية الجسـ مف مرض

يرة ػػػػػيات كبػػػػػط الدـ وحرؽ كمػػػػيـ مستوى ضغػػػػػػاًل عف تنظػػػػػػفض ،Osteoporosisة العظاـ ػػػػىشاش

دؿ ػػػػػػرة عمى معػػػػػػوالسيط Insulinاالنسوليف  ىرموف ـ في إنتاجػػػػػػميمة، ودوره الػػػػػػمف الدىوف المتراك

ولينيؾ نػػػػػػض الفاليػػػػػدـ، أما حمػػػػػى السكر في اليـ مستو ػػػػػتنظ مف ثـفي الدـ و  Glucoseالكموكوز 

 Coronary heartو دور في حماية الجسـ مف األمراض القمبية التاجية ػػػػػػل 9-باوميغا الذي يسمى

disease يؼ الكيسي ػػػػػومعالجتو وكذلؾ لو تأثير في الشفاء مف مرض التمCystic fibrosis  في

مو الطبيعي في اإلنساف والحيوانات ػػػػػػي التكويف والنػػػػػيف فػػػػػػاألطفاؿ فضاًل عف دور ىذيف الحمض

(Henderson and Tocher, 1987 De Lorgeril et al., 2001; ذكر ،) Roy et al. 

الطبيعي  تكويففي ال (PUFAs)المتعددة  غير المشبعة إلى دور الحموض الدىنية (2008)

وسالمتو مف األمراض، أما حمض  Gallus gallus domesticus لجنيف الدجاج المحمي
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 االراكيدونيؾ الذي يعد ضروريًا لمنمو الطبيعي فضاًل عف دوره في التمثيؿ الغذائي الكبدي

Hepatic metabolism،  وتنظيـ االستجابة الميكانيكية الخموية والجزيئيةMolecular and 

cellular mechanism  لتطور االلتياباتInflammations (Denisenko et al., 2015). 

مف الحموض  Conjugated linoleic acid (CLA)يؾ المقترف ييعد حمض المينول

الذي لو تأثيرات حيوية فعالة ضد التسرطف  الدىنية المشتقة مف حمض المينولييؾ

Anticarcinogenic تصمب الشراييف ،Antitherogenic ، مرض السكريAntidiabetic، 

 Cellsاػػػاليػػػػػػو الخػػػػػي نمػػػػػػـ فػػػػيػػػػػف دوره المػػػػػاًل عػػػػػػفض ،Antiobesogenicنة ػػػػػػمرض السم

growth  ِ(Chin et al.,  1992 Bassaganya-Riera et al.,  2002; Aydin, 2005; 

Evan et al., 2002; ) وأف لحمض المينولييؾ المقترف تأثير عمى التمثيؿ الغذائي لمدىوف في

الؿ ػػػػػػو الجنيف خػػػػبيذا الحمض الذي يستيمك اً البيض غني رحمة الجنينية لمطيور، إذ يكوف محالم

 (.Ahn et al., 1999 ; Latour et al., 2000 ; Choi, 2009) ووينػػػػتك

-واحدًا مف الحموض الدىنية األكثر انتشارًا ويعرؼ باوميغا C18:1)) حمض االوليؾإف 

لو  ،Monounsaturated fatty acid (MUFAs)احادي غير مشبع وىو حمض دىني  5

بقائو  سـفي الجالحيوية الوظائؼ  فيتأثيرات   ،الطبيعية و ضمف الحدوديحافظ عمى ضغط الدـ وا 

عمى خفض ، ويعمؿ مساعدة الدماغمفيد لمذاكرة وتحسيف القدرات العقمية المرتبطة بالتذكر و ىو و 

مستوى الكولستروؿ في الدـ وبالػػػػػتالي تقميػػػؿ اإلصابة بأمراض تصػػػػػػمب الشرايػػػػػػيف والجمػػػػػػطات 

ناعي وتجدد الخاليا التالفة وبناء خاليا جديدة والنػػػػوبات القمبية، ولو دور في زيادة نشاط الجياز الم

ومحارب  Antioxidantفي الجسـ ومحاربة السرطاف والتقميؿ مف االلتيابات ومضاد االكسدة 

  Warrior of aging (Karacor and Cam, 2015 ; Priore et al., 2015.)لمشيخوخة 

 Saturated fattyعةػػػػػػبشػػػػػػػنية المػػػػػػموض الدىػػػػػػػحمف ال C16:0)) ض البالمػتيؾػػػػػػػحماف 

acid (SFAs) مة في ػػػػػػػمية ميػاعػػػػػػػمادة تفػػػػػػػد كػػػػػعػػػػػػالثية ويػػػػػػػوف الثػػػػػػػيب الدىػػػػػػػؿ في تركػػػػػػػخالذي يد
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 رذػػػػػساف والجػػػػػػػػاالن ػػػػػػبدفي ك Lipoproteinsنية ػػػػػػػػػػنات الدىػػػػػػيبروتلاراز ػػػػػػػويف وافػػػػػػػتك

(Heimberg and Wilcox, 1972 Ricchi et al., 2009; .) مف الحموض حمض الاليوريؾ

ذات االىمية لمصحة،  Healthier saturated fatsلصحية االدىوف المشبعة أو الدىنية المشبعة 

ذيف يعتمدوف عمى مكونات حميػػػػػػػب ال Infantsلألطفاؿ الرضع و التكويف الجنيني النمو، المناعة، 

فضاًل عف دوره فػػػػػي خفض مستوى الكولستروؿ ووزف الجسـ ولو فعالية  Breast milkالصدر 

  .Antibacterial (Sandhya et al., 2016)وضد البكتريا  Antiviralالفايروسات ضد 

ة غير مف الحموض الدىني Docosahexaenoic acidحمض الدوكوساىكاينوريؾ 

ػكف تصنيعو مف حمض يوجد في الجسـ ويمو ، 9-ي إلى أحماض اوميغاالمشبعة وتنتم

ة في الجسـ ػػػػػػػػضاء الميمػػػػػػػػية األعيب أغشػػػػػػػيدخؿ في ترك فيوية حيوية ػػػػػػػأىم ولو ،الفالينولينيؾ

راض القمبية الوعائية ػػػػػػػػميؿ مف األمػػػػػػػػػو تأثير في التقػػػػػػػػول ،Retinaية ػػػػػػػبكاغ والشػػػػػػػالدمك

(Guesnet and Alessandri, 2011). 

يتـ تصنيع الحموض الدىنية في سايتوبالـز الخاليا، أما عممية ىدـ الحموض الدىنية فتتـ 

حوؿ و يتػػػػػػالدىنية فإنموض ػػػػػػوندريا غير نفاذ لمحػػػػػػاء المايتوكػػػػػػػوف غشػػػػػفي المايتوكوندريا ونظرًا لك

ع كارنيتيف ػػػػػػؿ بدوره مػػػػػػػػتفاعالذي يػ Fatty acyl CoAػزيمي ناعد االػػػػػػػإلػػػى مشتؽ المس

Carnitine  ي نف الحمض االميسـ مػػعيا الجىي المادة التي يصنوLysineثـ يكوف مركب ، 

Fatty acid carnitine ية ػػػػػػوض الدىنػػػػػػدريا ليؤكسد الحمػػػػػػػونؿ إلى المايتوكػػػػػػدخػػػػػػالذي ي

(Nelson and Cox, 2017). 

بأنيا مركبات متعددة تمتاز بعدـ قابميتيا عمى الذوباف في الماء  Lipidsتتميز الدىوف 

، ويعود السبب إلى سيادة السالسؿ  وبذوبانيا في المذيبات العضوية كاالثير والبنزيف والكموروفوـر

بية وكارىة لمماء، ػػػػػقات البنزيف التي تكوف غير قطػػػػػػية الطويمة أو حمػػػػػػػية االليفاتػػػػػنالييدروكاربو 

، و ػػػػػة عند درجة حرارة الغرفة وتتمػػػػػػحالة صمب: االوؿ كميفػػػػػكوف الدىوف بشػػػػػوت الثاني ثؿ بالشحـو
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 Oils (; Gunstone et al., 1994وت ػػػػزيػػػػػػمثؿ بالػػػػػرفة وتتػػػػػة حرارة الغػػػػػػي درجػػػػػػيكوف سائاًل ف

Dowhan, 1997.) 

ف تقريبًا عضيات لخزف الدىوف وتوجد في كؿ مكا Lipid dropletsتعد القطيرات الدىنية 

 Adiposeيعد الكبد ثاني أكبر نسيج لخزف الدىوف، يعد النسيج الدىني و في الخاليا الكبدية 

tissue نتاج الطاقة االيضية، وتعد افات ميم، والقطير  القطيرات الدىنية في بناء أغشية الخاليا وا 

 Triglyceridesمثؿ الدىوف الثالثية  Neural lipidsأماكف لتكويف بعض الدىوف المتعادلة 

(TGs)  وستيروؿ استرSterol esters (SEs)  ىو استر كولستروؿالذيEsteral 

cholesterolلشبكة البالزمية الداخمية ، يتـ تكويف القطيرات مف اEndoplasmic reticulum 

القطيرة مف الدىوف خاصة بتكويف أو تبقى متصمة بالشبكة وىناؾ انزيمات  Budsعمى شكؿ براعـ 

 Diacylglycerolالثالثية والكولستروؿ وىي انزيمات ثنائي اسيؿ كميسروؿ اسيؿ ترانفيريز

acyltransferase (DGTA) الثية التي تكوف الدىوف الث(TGs)، اي كولستروؿ  وانزيمات كو

، (SEs)تكوف استر كولستروؿ  Acyl-Co A Cholesterol acyltransferaseاسيؿ ترانفيريز 

رة الدىنية ػػػػػػـ القطيػػػػػتؤدي إلى زيادة حج رة اخرىػػػػػػمع قطي Fusionتمر القطيرة بعممية اندماج و 

كف أف تؤثر البروتينات ػػػػػكذلؾ يم ،تراكـ القطيرات الدىنية فير ػػػػػػتؤثجينات عديدة  ناؾػػػػػتقريبًا، وى

، Fat-inducing transcript (FIT2)بروتيف الحاث لمدىوف الفي تكويف القطيرات الدىنية مثؿ 

إذ أف التعبير العالي ليذا البروتيف يعمؿ عمى تكويف العديد مف القطيرات الدىنية في الخاليا 

(Hamilton et al., 1998 ; Ploegh, 2007; Walther and Farese Jr, 2012.) 

، الدىوف المتعادلة )الثالثية( Fatty acidsتشمؿ الدىوف الحموض الدىنية 

Triglycerides الدىوف السكرية ،Glycolipids البروتينات الدىنية ،Lipoproteins ،

كتجيػيز الجسـ بالطاقة، ائؼ ميمة ظلمدىوف و ، Steroidsوالستيرويدات  Waxesالشمعيات 

ػثؿ ػػػػػػػػمتو ، سـػػػػػػػػرارة الجػػػػػػتحافظ عمى درجة ح فيي Subcutaneousت الجمد ػػػػػػػازلة تحوكمادة عػ
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راء ػػػػػػػػػمادة الصفػػػػػػػب التدخػؿ في تركيو ة ػػػػػػػػشاء الخميػػػػػػػػي تركيب غػػػػػػػاألساسية ف اتػػػػػأحد المكون

Arthur et al., 2000) ; Scanes, 2015 Nelson and Cox, 2017;.) 

بد عف طريؽ الوريد البابي ينقؿ الدـ نواتج عممية اليضـ مف األمعاء الدقيقة إلى الك

تحمؿ الدىوف وياتج ىضـ الدىوف بطريقة مختمفة يعد الكبد أوؿ عضو يستقبؿ نو فيو ، الكبدي

-Monoوجزيئات أحادية الكميسروؿ  Fatty acids)الدىوف الثالثية( إلى حموض دىنية 

glyceride ا جزيئات غير عف طريؽ اليضـ، وىذه الحموض الدىنية أحادية الكميسروؿ كمي

لألمعاء عف طريؽ االنتشار لكنيا  ر مف خالؿ أغشية الخاليا الظياريةقادرة عمى المرو مستقطبة و 

تتحد مع الكولستروؿ لتكوف ما  تيلخاليا لتكوف الدىوف الثالثية، التتجمع مف جديد بعد أف تدخؿ ا

جزيئات مدورة  عبارة عف ىيالتي و  Chylomicronsيسمى بالدقائؽ الكيموسية )الكيمومايكرونات( 

البالزمية ( نانومتر تتكوف بشكؿ أساسي في الشبكة 166-066صغيرة تبمغ أقطارىا ما بيف )

لألمعاء  Intestinal cellsالموجودة في الخاليا المعوية  Endoplasmic reticulumالداخمية

مع غالؼ خارجي  %(06والكولستروؿ بنسبة ) %(56مف دىوف ثالثية بنسبة ) تتكوفالدقيقة و 

ريرىا إلى ىذه الدقائؽ الكيموسية في األمعاء قبؿ أف يتـ تح توجدبروتيني شحمي يحيط بيـ، و 

البروتيف الدىني  اليبيزالاألوعية الدموية مثؿ انزيـ  ىناؾ انزيمات خاصة فيو الدوراف الدموي، 

Lipoprotein lipase  تعمؿ عمى تحطيـ الدىوف الثالثية الموجودة داخؿ الدقائؽ الكيموسية

اليا ػػػػػػمتصيا الخوتستخمص منيا الحموض الدسمة التي تستخدميا العضالت مف أجؿ الطاقة أو ت

 الدـد ذلؾ إزالة الدقائؽ الكيموسية مف ويتـ بع ،ا مرة ثانية لتشكيؿ الدىوف الثالثيةسػػػػػتعمميتو الدىنية 

وف الثالثػػػػػية والدقػػػػػائؽ ػػػػػػػال يقػػػػػوـ بإزالة الدىوىو قؿ الدىوف إلى الكبد، تػػػػػػػػػتن مػػػػػف ثـبوساطة الكبد و 

عيا ضمف ػػػػػالثالثية ووضوف ػػػػػقط لكنػػػػػػو يستطػػػػػيع أيػػػػػضًا تػػػػػركيب الدىػػػػػػػالدـ ف ية مفالكيموسػػػػػ

 Very low density  Lipoproteinفض الكثافة جداً ػػػػػػدىني منخػػػػروتيف الػػػػػػجزيئات الب

(VLDL) ط  .(;Hassain, 2000 Redgrave, 2004مجددًا ) ـدػػػػػػالقيا إلى الػػػػػػوا 
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وبيذه الصورة في صناعة البروتينات الدىنية  ي الكبد كالدىوف الثالثيةالدىوف ف تعتمد

وف متحولة إلى السيما الخاليا الدىنية، وقد تتحطـ بعض الدىقؿ الدىوف إلى األنسجة المحيطية تنت

ال سيما القمب ثـ تنتقؿ إلى األنسجة المحيطية  ؿ االلبوميفصالتي ترتبط بمحموض دىنية طميقة 

كسد بعض الحموض الحموض الدىنية الطميقة، وتتأ عماؿالت الييكمية التي تستطيع استوالعض

الذي يتأكسد  Acetyl CoAالدىنية الطميقة مباشرة بوساطة الكبد إلنتاج استيؿ مساعد االنزيـ 

)دورة كريبس  Tricarboxylic acid cycleمعظمو في دورة الحمض ثالثي الكاربوكسيؿ 

Krebs cycle)، فسوؼ تتحوؿ إلى أجساـ كيتونية  خرىأما الحموض االKetone bodies 

-βفضاًل عف الحمض المسمى ببيتا ىايدروكسي بيوترؾ  ،Acetic acidالخميؾ وحمض 

hydroxybutyric  الذي ينتقؿ مع الدـ إلى األنسجة المحيطية كوقود لدورة كريبس، وقد يستعمؿ

االستيؿ مساعد االنزيـ المشتؽ مف الحموض الدىنية وكذلؾ المشتؽ مف الكموكوز كمواد أساسية 

 .(Nelson and Cox, 2017)والستيرويدات األخرى  Cholesterolلصناعة الكموستروؿ 

في الخاليا الكبدية  Lipogenesisىناؾ ىرمونات تسيطر عمى عممية تكوف الدىوف 

ممية ػػػػػير مثبط لعػػػػػرمونات ليا تأثػػػػػى توجدفز بناء الدىوف، و ػػػػػالذي يح Insulinكيرموف االنسوليف 

ف ػػػػػػناليػػػػػرموف االدريػػػػػوكاكوف وىػػػػػػوف الكمػػػػػػسيف وىرمػػػػػػػرموف الثايروكػػػػػػوف كيػػػػػػػتكوف الدى

(Leclereq and Whitehead, 1988 ; Guo et al., 2011.) 

غرض إنتاج الطاقة داخؿ يحدث التمثيؿ الغذائي لمدىوف في الكبد، إذ تتـ أكسدة الدىوف ل

والدىوف الفوسفورية، ويقـو الكبد  Cholesterolالكولستروؿ و  الدىنيةيتـ بناء البروتينات و  الكبد

ثـ بعد ذلؾ  ،بتحويؿ الفائض مف الكاربوىيدرات والبروتينات إلى حموض دىنية ودىوف ثالثية

، إذ ذكر Adipose tissue (Kulkarni et al., 2013)تصدرىا لتخزف في النسيج الدىني 

Samanez et al. (2012) ًا تعمؿ الخاليا ظروؼ التي يكوف فييا تركيز الكموكوز عاليأنو تحت ال

 فراز البروتينات السكرية.االكبدية بزيادة 
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إف معظـ دىوف المح تصنع بصورة رئيسة في كبد أنثى الطير، وبما اف قدرة المبيض 

Ovary  عمى إنتاج الدىوف قميمة، فإف ىرموف االستروجيفEstrogen  وىرموف البروجستروف

Progesterone  يحفزاف الكبد عمى إنتاج دىوف المح بشكؿ ذائب ومف ثـ ينتقؿ بوساطة الدـ إلى

ومنيا إلى  Maturing ovumالمحيػػػػػطة بالبيضة الناضجة  Follicle cellsريبية ػػػػالخاليا الج

 (Vitellogenesis Guraya, 1989سايتوبالزميا في المبيض لتدخؿ ضمف عممية تكويف المح 

Walzem, 1996; ; Schnider, 2016.) 

ي بيئػػػػػة ذات تركيز دىني كبػػػػػػير إال أف عممية تكػػػػػػويف الدىوف ػػػػػػفنيف الطيور ػػػػػػج يتكػػػػػػوف

قميمة وتتغير النسبة بسرعة وذلؾ بسبب فعالية االنزيمات المكونة لمدىوف الموجودة في الكبد التي 

الكبد في بناء الحموض الدىنية الذي يعد الموقع الرئيس لبناء تزداد بسرعة واف الطيور تعتمد عمى 

 ; Goodridge, 1968تكونة جديدًا )ػػػػػ% مف الحموض الم51-56تشكؿ حوالي و  ،الدىوف

Pearce, 1971 ; Leveille et al., 1975.) 

تحتوي عمى  فييغذيات الضرورية لتكويف الجنيف، إف محتويات بيضة الطيور غنية بالم

لذلؾ فإف عممية التكويف الجنيني  ،كاربوىيدرات %(9دىوف وأقؿ مف ) %(01بروتيف، ) %(03)

تعتمد بصورة رئيسة عمى التمثيؿ الغذائي لمحموض االمينية والدىوف لغرض إنتاج البروتينات 

 %22دىوف ثالثية و %32والطاقة الضرورية لتكويف الجنيف، ودىوف مح البيض فإنيا مؤلفة مف 

ة. إذ يمتص الجنيف خالؿ المراحؿ األولى مف الحضانة كميات قميمة مف الدىوف دىوف فوسفوري

، Embryonic liverيتـ مف قبؿ الكبد الجنيني  ياالموجودة في المح، وفي الحقيقة أف امتصاص

( يومًا 04-01) لممدة مف ويزداد امتصاص الدىوف مف المح خالؿ النصؼ الثاني مف الحضانة

اًل عف ظيور ػػػػػػػنيف دىوف المح خالؿ النصؼ الثاني مف الحضانة فضيستيمؾ الجو تقريبًا، 

ػح وف المػػػػػػػف دىػػػػػم %(21زف حوالي )ػػػػػدر بأنيا تخػػػػػػػمد الجنيف وتقػودعات تحت جػػػػػػػػمست

 ; Miyamoto et al., 1966; Romanoff, 1960ممة كمصدر لمطاقة عند الفقس )ػػػػػػػػتعسالم
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Deeming and Ferguson, 1991 ; Peebles et al., 1999 ; Speake et al., 1998 ; 
Sato et al., 2006.)  

الدىوف الثالثية في ف الجنيف،عتمدىا أف معظـ الدىوف ي Speake et al. (1998)ذكر 

أساسية في تكويف  Precursorلدىوف الفوسفورية تعمؿ كسالئؼ والمطاقة،  اً مصدر عد مح البيض ت

 في أغشية الخاليا. Bilipidsطبقة الدىوف الثنائية 

 %(96-26دىوف ويشكؿ ) %16عند الفقس عمى  Residual yolk المح المتبقي يحوي

مف وزف الدجاج عند الفقس، حيث أنيا تمثؿ مصدر طاقة أولية لمدجاج حديث التكويف، وىذا المح 

 Endocytosisساطة مجرى الدـ بعممية اإلدخاؿ الخموي إما أف تنتقؿ بو  :يستعمؿ بطريقتيف ىي

، Yolk stalkساؽ المح إلى األمعاء بوساطة  أو ينتقؿ ،Lipids dropletsلمقطيرات الدىنية 

، مضادات األكسدة Amino acidsتشمؿ التغذية السميمة المكونة مف الحموض االمينية 

Antioxidant الحموض الدىنية غير المشبعة المتعددة ،Polyunsaturated fatty acids 

(PUSFAs) المغذيات الحيػػػػػوية األخرى الواجب توفرىا لتكويف جنيف الدجاج، الكاربوىيدرات و 

ج تكويف ونض فيير ػكرة لو تأثػػػػػػػأف أي خمؿ في تجييز الغذاء خالؿ الحػػػػػياة الجنينية المب، السميـ

 (.Cherian, 2015الصحة المناعية لنسؿ الدجاج )صحة الجنيف و وبالتالي في سجة األن

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل الثـالـث  
 المواد وطرائق العمل  
Materials and 

Methods  
 
 

 

 



                     الفصل الثالث: املواد وطرائق العمل                                                                                            

 

 

 

68 

 sand Method sMaterialطرائق العمل المواد و -3

 الممونات المستعممةالمواد الكيميائية و  3-1

 Chemical materials and Stains used 
 الممونات اآلتية:اسة الحالية المواد الكيميائية و في الدر  استعمؿ

  olutionsaline s iologicalsphyNormal ممحي فسمجي سويمحمول  3-1-1

onsHuma ( أدناه، تبعًا إلى 1-3)ىذا المحموؿ كما في الجدوؿ ( لتر مف 1) ُحضر

(1979): 

 .ممحي فسمجي سويتحضير محموؿ (: 1-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ odium chlorideS 7.5كموريد الصوديوـ 

 مميمتر tilled watersDi 1111ماء مقطر 
 

 Formalin fixative %11مثبت الفورمالين بتركيز  3-1-2

 Vacca( أدناه، تبعًا إلى 2-3) ىذا المثبت كما في الجدوؿ ( مميمتر مف111) ُحضر

(1985): 

 .%11تحضير مثبت الفورماليف (: 2-3جدول )

 الكمية المادة
 مميمتر Formalin 11( %41-37فورماليف )
 مميمتر Tap water 91ماء حنفية 

 

 fixative sBoun' sAqueouمثبت بوين المائي  3-1-3

  :et al. uvarnaS (2013)(، تبعًا إلى 3-3ىذا المثبت كما في الجدوؿ ) ُحضر

 .تحضير مثبت بويف المائي(: 3-3جدول )
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 الكمية المادة
 مميمتر picric acid saturated aqueouS 75حمض البكريؾ المائي المشبع 

 مميمتر Concentrated formalin 40% 25فورماليف مركز 
 مميمتر Glacial acetic acid 5حمض الخميؾ الثمجي 

 

 sAlcoholالكحوالت  3-1-4

، %51تضمنت   Ethanol alcoholتراكيز تصاعدية مف الكحوؿ االثيمي ُحضرت

 .(Luna, 1968)استعماؿ الماء المقطر ، وذلؾ ب95%، 91%، 81%، 71%

  olutionsAcid alcoholمحمول الكحول المحمض  3-1-5

 :Vacca (1985)(، تبعًا إلى 4-3) ىذا المحموؿ كما في الجدوؿ ُحضرت

 .تحضير محموؿ الكحوؿ المحمض(: 4-3جدول )

 الكمية المادة
 مميمتر Ethanol alcohol 70% 99.5الكحوؿ االثيمي تركيز 

 مميمتر Concentrated hydrochloric acid 1.5حمض الييدروكموريؾ المركز 
 

 albumen s’Mayerآح ماير  3-1-6

الحاوي عمى المقاطع  Paraffin ribbon ستعمؿ آح ماير في لصؽ شريط البارافيفا

 Vacca الى (، تبعاً 5-3) ىذا المحموؿ كما في الجدوؿ وُحضرالنسجية عمى الشريحة الزجاجية، 

(1985): 

 .آح ماير تحضير(: 5-3جدول )

 الكمية المادة
 مميمتر Egg albumen 51آح البيض 
 مميمتر Glycerine 51كميسيريف 

 غـ Thymol 1ايموؿ ث
 Solution (PBsphate buffer sPho (محمول الفوسفات الدارئ  3-1-7
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 Kiernan (1999)استنادًا إلى طريقة ( أدناه، و 6-3وؿ كما في الجدوؿ )حضر ىذا المحم

 كاآلتي:

 يء.تحضير محموؿ الفوسفات الدار (: 6-3جدول )

 الكمية المادة
 Aمحمول 

odium hydrogen or s-Diفوسفات ثنائي الصوديوـ احادي الييدروجيف 

phatesophoth 
 غـ 5.5

 مميمتر tilled watersDi 511ماء مقطر 
 Bمحمول 
 غـ phatesphoium dihydrogen ssPota 4.5الييدروجيف البوتاسيـو ثنائي فوسفات 

 مميمتر tilled watersDi 511ماء مقطر 
 ؿوكاف ا Bمميمتر مف المحموؿ  21أضيؼ لو و  Aمميمتر مف المحموؿ  81تـ أخذ 

 .pH= 7.4الييدروجيني لممحموؿ 
 

 Glutaraldehyde 2.5%محمول الكموترالديهايد  3-1-8

 Kiernan (1999)استنادًا إلى طريقة ( أدناه و 7-3كما في الجدوؿ  )حضر ىذا المحموؿ 

 كاآلتي:و 

 .تحضير محموؿ الكموترالدييايد (:7-3جدول )

 الكمية المادة 
 مميمتر glutaraldehyde 25% sAqueou 2.5كموترالدييايد مائي 

 مميمتر olutionsphate buffer sPho 22.5محموؿ الفوسفات الداري 
 

 

 mium tetra oxidesOمحمول رابع أوكسيد االوزميوم  3-1-9
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 Hayate (1989)استنادًا إلى طريقة ( أدناه و 8-3كما في الجدوؿ  )حضر ىذا المحموؿ 

 كاآلتي:و 

 .تحضير محموؿ رابع أوكسيد االوزميـو(: 8-3جدول )

 الكمية المادة 
 غـ mium tetra oxidesO 1رابع أوكسيد االوزميـو 

 مميمتر olutionsphate buffer sPho 100محموؿ الفوسفات الداري 
 

 Araiditeمحمول االرالدايت  3-1-11

 Hayate (1989)( أناده، استنادًا إلى طريقة 9-3ا المحموؿ كما في الجدوؿ  )حضر ىذ

 كاآلتي:

 .تحضير محموؿ االرالدايت(: 9-3جدول )

 الكمية المادة 
 مميمتر Benzene dimytheylain 1.4بنزيف ثنائي المثميف 

 مميمتر Araldite Cy212 11ارالدايت 
ASNC210 and PD 11 مميمتر 

 

 stainSلممونات ا 3-1-11

 tainshematoxylin  sHarriهارس -ممون هيماتوكسمين 3-1-11-1

ة لجمػػيع النػػسج الحيوانية بػػصورة عام يستعمؿػػوف مػػػف الممونات القاعدية، و يعد ىػػػذا المم

( أدناه، تبعا إلى 11-3) ىذا المموف كما في الجدوؿ ُحضرمموف االيوسيف.  استعماؿعند  السيما

(2013) et al. uvarnaS. 
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 .ىارس-تحضير مموف ىيماتوكسميف(: 11-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ Haematoxylin powder 1مسحوؽ الييماتوكسميف 

 غـ esMercuric oxida 1.5أوكسيد الزئبؽ 
 غـ ium alumssPota 21شب البوتاسيوـ 

 مميمتر Ethanol alcohol 100% 111اثيمي مطمؽ كحوؿ 
 مميمتر tilled watersDi 211ماء مقطر 

 مميمتر Glacial acetic acid 8حمض الخميؾ الثمجي 
مسحوؽ الييماتوكسميف في الكحوؿ االثيمي المطمؽ، بعدىا أضيؼ إليو شب  أذيب

ا فيتحوؿ مأوكسيد الزئبؽ إليي يضاؼو  ،في ماء مغمي ثـ يغمى المزيجاف البوتاسيوـ المذاب مسبقاً 

إليو بعدىا حامض الخميؾ  أضيؼبرد بسرعة تحت ماء الحنفية و ثـ  المحموؿ إلى أرجواني غامؽ،

 مباشرة بعد التحضير. يستعمؿ، و ستعماؿة، يرشح المموف قبؿ االالثمجي لزيادة شدة تموف النوا

 tainsin sEo Alcoholicممون االيوسين الكحولي  3-1-11-2

ألياؼ النسيج الضاـ و )الييولي( ف الكحولي لتمويف السايتوبالـز ستعمؿ مموف االيوسيا

sue fiberssConnective ti ،( أدناه، تبعًا إلى 11-3) ىذا المموف كما في الجدوؿ ُحضر

Kiernan (1999): 

 .الكحوليتحضير مموف االيوسيف (: 11-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ in powdersEo 1مسحوؽ االيوسيف 

 Ethanol alcoholمحموؿ اثيمي تركيز 

95% 
 مميمتر 99

 

 Stain (PAs chiffSacid  Periodic( دوريحمض الالممون شيف  3-1-11-3

ementsBa يعد ىذا المػػمػػوف مػػػف الممػػػونات الػتي تستعػػمػػػؿ لتمويف الغشػػاء القاعدي 

membrane،  ج الضاـ ػػنسيػػالوuessConnective ti ات ػػػػويف حبيبػػػمػػػػت فضػػػػػػاًل عػػػػػػػف
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مموف ػػػػػػىذ ال ُحضرالـز الخاليا، ػػػايتوبػػودة في سػػػوجػػػالم sGlycogen granuleيف ػػوجػػػاليكػػالك

 :Bancroft et al. (2012)عًا إلى ػػػػػتب

 ( محاليؿ ىي:5المموف مف )يتكوف ىذا 

 olutionschiff reagent Sمحمول كاشف شيف  3-1-11-3-1

 ( أدناه:12-3) ضر ىذا المحموؿ كما في الجدوؿح

 .تحضير محموؿ كاشؼ شيؼ(: 12-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ insic fuchsBa 1الفوكسيف القاعدي 

 غـ Activated charcoal 2فحـ منشط 
 غـ ulphatesbiium ssPota 2تيت البوتاسيوـ ير ثنائي كب

 مميمتر tilled watersDi 211ماء مقطر 
 مميمتر Concentrated hydrochloric acid 2حمض الييدروكموريؾ المركز 

حفظ في رشح و ساعة، ثـ  24درجة مئوية، وترؾ لمدة  25حفظ المحموؿ في درجة حرارة 

 لحيف استعمالو.درجة مئوية  4الثالجة عند درجة حرارة 

 

  olutionsPeriodic acid دوريحمض الالمحمول  3-1-11-3-2

 ( أدناه:13-3) المحموؿ كما في الجدوؿ ُحضر

 .دوريحمض الالتحضير محموؿ (: 13-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ Periodic acid 1.5حمض البريوديؾ 

 مميمتر tilled watersDi 111ماء مقطر 
 

 'olutions haematoxylin-sMayerماير -محمول هيماتوكسمين 3-1-11-3-3

 ( أدناه:14-3) ضر ىذا المحموؿ كما في الجدوؿح
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 .ماير-تحضير محموؿ ىيماتوكسميف(: 14-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ Haematoxylin powder 1مسحوؽ الييماتوكسميف 

 غـ odium iodateS 1.2يودات الصوديوـ 
 غـ ium alumssPota 51شب البوتاسيوـ 
 غـ Citric acid 1حامض الستريؾ 

 مميمتر tilled watersDi 1111ماء مقطر 
 غـ Chloralhydrate 21ىيدراتكموراؿ 
مسحوؽ  واضيؼاسيوـ في الماء مف دوف تسخيف، ىذا المحموؿ بإذابة شب البوت ُحضر

لمحموؿ حتى رج او ىيدراتكموراؿ، يودات الصوديوـ وحامض الستريؾ و  ثـ اضيؼالييماتوكسميف، 

 يكوف الموف النيائي بنفسجيًا محمرًا.تذوب جميع المكونات و 

  olutionsLight green ضوئيمحمول األخضر ال 3-1-11-3-4

 ( أدناه:15-3) ضر ىذا المحموؿ كما في الجدوؿح

 .ضوئيضر التحضير محموؿ األخ(: 15-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ Light green 2األخضر الضوئي 
 مميمتر Acetic acid 2% 111حامض الخميؾ 

 

 olutions reagent Blue االزرق الكاشف محمول 3-1-11-3-5

 ( أدناه:16-3) ىذا المحموؿ كما في الجدوؿحضر 

 .كاشؼ االزرؽتحضير محموؿ ال(: 16-3جدول )

 الكمية المادة
 مؿ 2 (Ammonium hydroxideىيدروكسيد االمونيـو )

 مميمتر tilled watersDi 1111ماء مقطر 
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  tainsToluidine blueممون التوليدين األزرق  3-1-11-4

، sMucuىذا المموف لتمويف األنسجة التي تحتوي عمى كمية كبيرة مف المخاط  يستعمؿ

 .Vacca (1985)( أدناه، تبعًا إلى 17-3) ىذا المموف كما في الجدوؿ ُحضر

 .مموف التوليديف األزرؽتحضير (: 17-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ Toluidine blue 1.5التوليديف األزرؽ 

الذي  (0.2M)بتركيز   tocksAcetic acidمحموؿ الخزيف لحمض الخميؾ 
 حضر مف:

 مميمتر 3-4

  حمض الخميؾ الثمجيGlacial acetic acid 12 مميمتر 
  ماء مقطرtilled watersDi 988 مميمتر 
 مميمتر 111 الذي حضر مف: (0.1M)بتركيز  Acetate bufferالخالت  دارئ
  ماء مقطرtilled watersDi 181 مميمتر 
  حمض الخميؾAcetic acid 1.778 غـ 
  اسيتات الصوديوـodium acetateS 5.772 غـ 

 

  tainsBorax carmineممون البورق القرمزي  3-1-11-5

( 18-3) كما في الجدوؿ ُحضرالصغيرة كاألجنة، و مويف النماذج ىذا المموف لت يستعمؿ

 .onsHuma )(1967أدناه، تبعًا إلى 

 .تحضير مموف البورؽ القرمزي(: 18-3جدول )

 الكمية المادة

 غـ Borax power 4مسحوؽ البوراكس 

 غـ Carmine powder 3يف مسحوؽ الكارم

 مميمتر tilled watersDi 111ماء مقطر 

 مميمتر Ethanol alcohol 70% 111كحوؿ اثيمي 
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 tainson sVan Gieيزن جممون فان  3-1-11-6

النسيج الضاـ و  sCollagen fiber (المغراوية) البيض يستعمؿ ىذا المموف لتمويف األلياؼ

uessConnective ti  العضالت وsclesMu ،تبعًا إلى  ُحضر Cook andBancroft 

(1984). 

 :ىي ( محاليؿ3يحتوي ىذا المموف عمى )و 

 olutionstine blue sCeleمحمول أزرق السمستين  1-3-11-6-1

 ( أدناه:19-3كما في الجدوؿ رقـ ) ُحضر

 .تحضير محموؿ أزرؽ السمستيف(: 19-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ ulphatesFerric ammonium  2.5كبريتات امونيـو الحديديؾ 

 مميمتر tilled watersDi 51ماء مقطر 
 غـ blue tinsCele 1.25أزرؽ السمستيف 

 مميمتر Glycerine 7كميسريف 
ة كاممة في درجة حرارة ترؾ لمدة ليممقطر، و كبريتات امونيوـ الحديديؾ في الماء ال اذيب

 اضيؼ ثـيرشح رد يبعندما ( دقائؽ، و 3غمى لمدة )ضيؼ أزرؽ السمستيف إلى المحموؿ و ، االغرفة

 بعد التحضير. استعمؿ( مميمتر في الكميسريف و 7)

 'olutions haematoxylin sMayerماير -محمول هيماتوكسمين 3-1-11-6-2

  .3-3-11-1-3الفقرة سابقا ضمف  هلقد تـ ذكر طريقة تحضير 

 olutionstain s sCurtiمحمول ممون كيرتيس  3-1-11-6-3

 أدناه:( 20-3يتـ تحضيره كما في الجدوؿ رقـ )
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 .مموف كيرتيستحضير (: 20-3جدول )

 الكمية المادة
 مميمتر picric acid saturated aqueouS 91ريؾ المائي المشبع حامض البك

 مميمتر Glacial acetic acid 11حامض الخميؾ الثمجي 
 مميمتر 11 الذي حضر مف: S Ponceau 1%بونسي 
 بونسي S (CI27195) SPonceau  1 غـ 
  ماء مقطرtilled watersDi 111 مميمتر 

 

 Methylene blueالمثمين األزرق  محمول ممون 3-1-11-7

 :Turgeon (2012)( تبعًا الى 21-3ُحضر المموف كما في الجدوؿ ) 

 .المثميف األزرؽمموف تحضير (: 21-3جدول )

 الكمية المادة
 المحموؿ الخزيف لممثيميف االزرؽ الذي حضر مف:

  مسحوؽ المثيميف األزرؽMethylene blue powder 

  95كحوؿ اثيمي تركيز %Ethanol alcohol 

 مميمتر 5
 غـ 1.5
 مميمتر 111

 مميمتر Tap water 45ماء حنفية 
االثيمي، وعد  كحوؿالالمثيميف األزرؽ الى مسحوؽ  المثيميف األزرؽ بأضافة حضر مموف

 لممثيميف األزرؽ حموؿ الخزيفالم االستعماؿ مزجوعند  ذلؾ محموؿ خزيف لمموف المثيميف األزرؽ،

 .ماء الحنفية

  tainsUranyl acetateممون خالت اليورانيل  3-1-11-8

 Hayate (1989)استنادًا إلى طريقة ( أدناه، و 22-3ما في الجدوؿ )حضر ىذا المموف ك

 وكاآلتي:
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 .تحضير مموف خالت اليورانيؿ(: 22-3جدول )

 الكمية المادة 
 غـ Uranyl acetate 3خالت اليورانيؿ 

 مميمتر Ethyl alcohol 70% 51كحوؿ اثيمي تركيز 
 

  tainsLead citrateممون سترات الرصاص  3-1-11-9

 Hayate (1989)استنادًا إلى طريقة ( أدناه، و 23-3ما في الجدوؿ  )حضر ىذا المموف ك

 كاآلتي:و 

 .الرصاصتحضير مموف سترات (: 23-3جدول )

 الكمية المادة
 غـ Lead citrate 1.3سترات الرصاص 
 غـ odium citrateS 1.76سترات الصوديوـ 

 مميمتر tilled watersDi 51ماء مقطر 
 قطرات odium hydroxide 1%Sىيدروكسيد الصوديوـ 

  

 squipmented esU األجهزة المستخدمة 3-2

لشركة المنتجة احالية مع ت في الدراسة الاستعمم( أىـ األجيزة التي 24-3) يوضح الجدوؿ

 المنشأ.و 

 .يوضح األجيزة المستخدمة(: 24-3جدول )

 المنشأ الشركة المنتجة الجهاز ت
 Refrigerator Generalثالجة  1

electric 
Turkey 

 Iraq عمؿ يدوي Candlerجياز فحص البيوض  2

 Highاألداء العالي وجياز كروماتوغرافيا السائؿ ذ 3

performance liquid chromatography (HPLC) himazuS Japan 
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- cosJa  يابانية الصنع(Japan.) 

 .(Raodyn cotti, CA)مؿ نوع  21عروة حقف استيعاب  -

 .)p 8792)Sىيتر عمودي نوع  -

إلى  Lab netمتصؿ عف طريؽ  )p 4290)Sمقياس نوع  -
 pectra s(4.00كومبيوتر حاسبة باستعماؿ إصدار برامجي 

e, CA)sanJoS, sicsphy. 

 .)ex RIshoS-(71موديؿ  RIكاشؼ  -

عبئت مع  (mm 4.6 × 250)عػػمػػود استعماؿ لمفػػصػؿ بأبعػاد  -
 .)pain)Sugelabor, Sمايكروميتر امونيا  5

 Incubator easBrin ASUحاضنة  4

 Hot plate Photax Englandصفيحة ساخنة  5

 Electric oven Memmert Germanyفرف كيربائي  6

urementspH meter mea -chottS (pH)قياس  7

Gerate 
Germany 

 Digital camera onyS Japanرقمية  اكامير  8

 Vortex mixture Lab Tech Koreaمازج دوار  9

 copescanning electric microS 300CSAI Germanyمجير الكتروني ماسح  11

ion electron ssmisTranمجير الكتروني نافذ  11

copesmicro 

CM10 

sphilip 
Netherland 

 copesecting microssDi sOlympu Japanمجير تشريح  12

cope secting microssDiمجير تشريح مزود بكاميرا  13

with camera 
Meijitechno Japan 

 copesCompound light micro Meijitechno Japanمجير ضوئي مركب  14
 Compound lightمجير ضوئي مركب مزود بكاميرا  15

cope with camerasmicro 
Meijitechno Japan 

 Thermometer hersFi ASUمحرار  16

 Rotary microtome leeS Germanyمشراح دوار  17

 itive balancesenS Kern Germanyميزاف حساس  18

 Centrifuge Hittch-R220 Germanyنابذة  19
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 ginstudy deS تصميم الدراسة 3-3

 (.1-3) ؽ المخطط الموضح في الشكؿوفصممت الدراسة   

  
 

 

 

  تصميـ الدراسة. (:1-3شكل )
 

 sggCollection and incubation eحضن البيوض جمع و  3-4

 اطؽمف من sticusdome sgallu sGallu المحميدجاج لم المخصبة بيوضال ُجمعت

في بغداد خالؿ المدة مف شير كانوف األوؿ  حي الشرطةمنطقة الكاظمية والطارمية وأبو غريب و 

في  Incubatorفي الحاضنة المخصبة ـ وضع البيوض ت، 2117ير أيموؿ ػػػػػلغاية شو  2116

ؾ لمنع التصاؽ ػذلالبيوض المحضونة و بتدوير ة، إذ تقوـ تياحركة ذو  ويةئدرجة م 37درجة حرارة 

 .( 2013et al.Tong ,) مع بعضيا  smembraneExtraembryonicنية ػيارج جناألغشية الخ

 Separation of Embryosفصل األجىة 

 تحديد العمر الزمىي لألجىة

Determination of the chronological Age of 
embryos 

ايام حضاوة  7-ساعة حضاوة  48مه عمر  االجىة  

يوما حضاوة  21-ايام حضاوة 7الكبد مه عمر   

يوماً   28، 21، 14، 7، 1الكبد مه الصيصان عمر   

جمع الحيواوات البالغة 
Collection of Adult 

animals  

 تشريح الحيواوات

 استخراج الكبد

 
slidestological sHi تحضير الشرائح الىسجية 

preparation 
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 smbryoeparation of eSفصل األجنة  3-5

 ; New )1966تبعًا إلى ) ميػػػػػػالمحاج ػػػػػػػدجال sEmbryoة ػػػػػػػناج عمى ؿُحصػػػػػ

)2008(Chatpande  ; )2010( .et alworth sAin ; )2011( ersFra anda sKule  كما

 :يأتي

( دقائؽ قبؿ 5-3ولمدة ) Candlerلتستقر فوؽ جياز فحص البيوض  Eggترؾ البيضة ت -

البيضة فوؽ الثقب لمتأكد مف وجود  وتوضعرفة مظممة، في غ عمى اف يتـ الفحص ،فتحيا

 الجنيف الذي يتخذ موقعو لألعمى.

حالؿ وذلؾ لخروج اليواء و  Air chamberعمؿ ثقب صغير في منطقة الغرفة اليوائية ي - ا 

أثناء  hellSالجنيف عف القشرة  يزاحثـ  ،محمو في الغرفة اليوائية Albuminاآلح الكثيؼ 

 كسرىا.

 ب البيضة، إذ يكوفسـ في جان 1ذات قطر  Window ؾعمؿ فتحة عمى شكؿ شباي -

 Extraembryonicقطع األغشية الخارج جنينية تبعدىا و  ،أماـ الفتحة الجنيف

smembrane  التي تحيط باألدمة األروميةtodermsBla. 

 عمى حاو   hsPetri diإلى طبؽ بتري  ينقؿجزء المنزوع )األدمة األرومية( و سحب الي -

 .olutionsaline siological sNormal phyالسوي  مجيالفس ممحيال المحموؿ

ألجنة ت اتثبو الممتصؽ بيا،  Yolkذلؾ إلزالة المح بمجير التشريح و فحص األجنة ت -

االعمار مف ة قبؿ الفقس في مثبت بويف المائي، اما حضان اياـ( 6، 5، 4، 3، 2بأعمار )

،  1)االعمار الصيصاف بو  قبؿ الفقس اً ( يوم7-21)  28، اً يوم 21، اً يوم 14، اياـ 7يـو

and sEvan  كاماًل وذلؾ مف خالؿ التشريح واعتمادًا عمىؿ الكبد يفصف ،( مع البالغاً يوم

Delhunta (1996)، 11وضع الكبد في مثبت الفورماليف تركيز ي بعدىا%. 



                     الفصل الثالث: املواد وطرائق العمل                                                                                            

 

 

 

82 

 تحديد العمر الزمني لألجنة 3-6

Determination of the chronological age of embryos 
 Hamilton (1952) كؿ مف لة مف المح اعتمادًا عمىعمر األجنة المفصو  ُقدر

 ( اآلتي:25-3حسب الجدوؿ )و  Hamberger and Hamilton (1992)و

 .يوضح العمر الزمني ألجنة الدجاج(: 25-3جدول )

 Key identificationمفتاح تحديد ميزات الجنين  ت

feature of embryo 

عدد البدينات 
Number 

of 

somites 

 مدة 
الحضانة 
Time of 

incubation 

المرحمة 
السوية 

Normal 

tages 
تجمع خاليا  ،tages-treaks-Preمرحمة قبؿ الخط البدائي  1

 .todermsBlaفي الجزء الخمفي لالدمة االرومية الجنيف 
- s4) hr-(3 1-tageS 

 ،treaksprimitive -Initialمرحمة بداية الخط البدائي  2
ولو تقريبا طؿ كقصيرًا وسميكًا ومخروطي الش يكوف الجنيف

 Area( ممـ في الحافة الخمفية الباحة الشفافة 1.3-1.5)

pellucida. 

- s7) hr-(6 2-tageS 

 Intermediate-primitiveمرحمة الخط البدائي الوسطي  3

treaks،  يمتد الخط البدائي مف الحافة الخمفية لمباحة الشفافة
 Primitiveباتجاه مركز الباحة ولـ يتكوف االخدود البدائي 

groove .خالليا 

- s13) hr-(12 3-tageS 

 Definitive-primitiveمرحمة الخط البدائي المحدد  4

treaks،  امتداد الخط البدائي الذي يظير مخروطيًا طوياًل
إلى مركز الباحة الشفافة مع ظيور االخدود البدائي 

Primitive groove ، النقرة البدائيةPrimitive pit  عقدة و
 .node sen'sHenىنسف 

- s19) hr-(18 4-tageS 

بروز الرأس  رظيو  ،ssHead proceالبروز الرأسي  ةمرحم 5
بؿ الظيري عمى شكؿ قضيب مف خاليا الشفة الظيرية حوال

يمتد باتجاه  todermsal lip of blasDorلالدمة االرومية 
 الحافة األمامية لعقدة ىنسف.

- s22) hr-(19 5-tageS 

ظيور طية مف االدمة  ،Head foldمرحمة الطية الرأسية  6
االرومية إلى األماـ مف الحبؿ الظيري، تشير إلى النياية 

 األمامية لمجنيف النامي.
- s25) hr-(23 6-tageS 

يتكوف بعممية تكوف البدينات  ،ح أوؿ زوج مف البديناتو وض 7
sisomitogeneS ، وظيور الطيات العصبيةNeural 

1 pair 

 
s26) hr-(23 7-tageS 
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sfold لتكويف االنبوب العصبي بعممية  في منطقة الرأس
 .Neurulationالتعصبف 

وضوح أربعة أزواج مف البدينات، تمتقي الطيات العصبية في  8
sBlood مستوى الدماغ الوسطي، وظيور الجزيرات الدموية 

landsi  الخمفي لالدمة االرومية. النصؼفي 
4 pair shr 29)-(26 8-tageS 

ور الحويصمة البصرية ظيو  ،ظيور سبعة أزواج مف البدينات 9
بداءات  ، وبداية التحاـiclesPrimary optic veاالبتدائية 

 .Heart primordiaالقمب 
7 pair s33) hr-(29 9-tageS 

وظيور إشارة أولية عمى  ،تاظيور عشرة أزواج مف البدين 11
والتفاؼ الرأس إلى جية  Cranial flexureاالنحناء القحفي 

اليسار قمياًل، ينقسـ الدماغ إلى ثالث حويصالت، تتصؿ 
عف  Fore brainالحويصمة البصرية مع الدماغ األمامي 

، تكوف النقر السمعية  talksOpticطريؽ الساؽ البصري 
sAuditory pit عريضة، يبدأ القمب  عميقة وليا فتحة

 قمياًل. Sحرؼ  اًل واتخاذهإلى جية اليميف قمي باالنحناء

11 pair 
(33-38)-(45-

s49) hr 

tage S

(10-12) 

التفاؼ الرأس قمياُل إلى جية اليسار واكتماؿ االنحناء القحفي  11
 يف. ظيور القوسCervical cranial flexureالعنقي 
 تميز القوسو  ،sceral archsVi (1 ،2) يفاالحشائي
(، انبعاج الحويصمة البصرية واكتماؿ تكويف 3) ياالحشائ

وتكوف العدسة. ظيور بداءة  Optic cupالكوب البصري 
عمى شكؿ تثخف  Wing bud primordiaالبرعـ الجناحي 

 Legاءة البرعـ الساقي دظيور ب ،في حافة منطقة الجناح

bud primordia نبيالبرعـ الذ، و Tail bud  قصير
البرعميف الجناحي والساقي ضمف  مخروطي مستقيـ، وامتداد

وكذلؾ  ،طية الجسـ وظيور الطية الذيمية التي تميؿ بطنياً 
al sNa االنفيةوالنقر  ،sisEpiphyظيور الجسـ الصنوبري 

spit. 

 [19-(29-

32)] pair 

[(48-52)-

shr ]64)-(56 
tage S

(13-17) 

مع التفاؼ  ،امتداد البدينات إلى مستوى خمؼ البرعـ الساقي 12
غشاء الذيمي إلى جية اليميف مع وضوح وانحناء البرعـ 

خالؿ المرحمة، ظيور  حويصمة تكبرل sAllantoiالمقانقي 
الذي يكوف أطوؿ مف  ssMaxillary proceالبروز الفقمي 
 Eye، تكوف العيف ssMandibular proceالبروز الفكي 

ؽ في نياية غير ممونة في بداية المرحمة لكنيا تكوف بموف غام
 المرحمة.

[(30-36)-

(40-43)] 

pair 

s96) hr-(72 
tage S

(18-22) 

 s5) day-(4 -يكوف طوؿ البرعميف الجناحي والساقي متساوييف تقريبًا وكذلؾ  13
tage S

(23-25) 
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في  Digitalمع وضوح صفائح األصابع  ،متساوييف بالعرض
 sToeالبرعـ الساقي أواًل ثـ البرعـ الجناحي لكف األصابع 
 Elbowغير مفصولة، كذلؾ يتوضح مفصؿ الركبة والكوع 

and knee. 
تزداد البراعـ الطرفية بالطوؿ، ويكوف محيط صفيحة األصابع  14

مع وضوح حدود األصابع في  Roundedلمجناح مدورة 
القدـ، يزداد نمو أصابع الجناح والقدـ وتميز نمو خارجي 

 في المنظر الجانبي. Beakلممنقار 

- s6) day-(5 
tage S

(26-28) 

يتوضح انحناء في منطقة كوع الجناح مع وضوح حدود ثالث  15
قطع كبيرة لمجناح، انحناء القدـ في مفصؿ الركبة. يزداد طوؿ 

، وضوح Egg toothبروز قميؿ ألسناف البيض  معالمنقار 
عمى جانبي  Feather papillaصفيف مف حميمات ريشية 

في مستوى العضد، وثالث  pinal cordSالحبؿ الشوكي 
( حميمة صمبة 2-1صفوؼ في مستوى الساؽ، وضوح )

cleral papillaeS. 

- s7) day-(6 
tage S

(29-30) 

استمرار نمو الريش في السطح الظيري في منطقة العضد إلى  16
تقريبًا يترتب بسبعة صفوؼ  القطنيةمستوى المنطقة العجزية 
حميمات الريشية في منطقة الفخذ في ىذه المنطقة وتميز ال

صؼ واحد مف الحميمات عمى الحافة الجانبية لمذيؿ، كو 
وضوح ست حميمات صمبة في بداية المرحمة ثـ ثمانية ثـ 

 Web ؽة في نياية المرحمة، يتوضح الصفاثالثة عشر حميم
أصابع  مع زيادة في طوؿالمنطقة الشعاعية لمجناح في 

 .القدـالجناح و 

- s8) day-(7 
tage S

(31-33) 

حدوث النمو التمايزي لإلصبع الثاني والثالث لمساؽ ونمو  17
الريش عمى حافة الجناح، نمو صؼ واحد عمى الجانب 

 Nictitating رامشالداخمي لكؿ عيف، امتداد الغشاء ال

membrane  )لمنتصؼ بيف إلى ا)الجفف الثالث في الطيور
والحميمة الصمبة، وضوح  Eyelid جففلمالحافة الخارجية 

 ( حميمة صمبة.13-14)

- s(8) day 
tage S

(34) 

إلى منطقة الحميمات الصمبة ونمو الجفف  امشنمو الغشاء الر  18
باتجاه منطقة المنقار وامتدادىا فوؽ سطح كرة العيف، محيط 

 الجفف أصبح بيضوي الشكؿ.
- s(9) day 

tage S

(35) 

زيادة في طوؿ القطع البعيدة لكؿ مف الجناح والساؽ وطوؿ  19
النتوء يكوف ( ممـ، 5.4اإلصبع الثالث في القدـ يقدر بػػ )

Protuberance  في الجانب الخمفي لإلصبع الثاني مفقود
- s(10) day 

tage S

(36) 



                     الفصل الثالث: املواد وطرائق العمل                                                                                            

 

 

 

85 

 ،ازدياد نمو الريش في الجناح ومنطقة الصفاؽ، في الجناح
 لريشية فوؽ الجفف.( صفوؼ مف الحميمات ا11-9) ونمو

( ممـ وازدياد 7.4ازدياد طوؿ اإلصبع الثالث لمساؽ إلى ) 21
 عمى األجنة. مويفطوؿ الريش وظيور الت

- s(11) day 
tage S

(37) 

( ممـ والجناح 8.4طوؿ اإلصبع الثالث في الساؽ إلى )وصؿ  21
بحميمات مغطى بالريش بالكامؿ والفتحة السمعية مغطاة 

 ريشية.
- s(12) day 

tage S

(38) 

( ممـ، تغطي 9.8ازدياد طوؿ اإلصبع الثالث في الساؽ إلى ) 22
( 5-4السطح العموي لمساؽ، نمو ) scaleSالحراشؼ 

 صفوؼ مف الحميمات الريشية عمى حافة الجفف السفمية.
- s(13) day 

tage S

(39) 

طوؿ المنقار مف الحافة األمامية إلى المنخريف يقدر بػػ يقدر  23
( ممـ، تغطي 12.7) طوؿ اإلصبع الثالث  بمغ( ممـ، 4.1)

 الحراشؼ السطح السفمي باإلضافة إلى السطح العموي لمساؽ.
- s(14) day 

tage S

(40) 

وطوؿ اإلصبع الثالث في  ،( ممـ4.5ازدياد طوؿ المنقار إلى ) 24
 ( ممـ.14.9) الساؽ

- s(15) day 
tage S

(41) 

صبع الثالث في اإل ، وطوؿ( ممـ4.8ازداد طوؿ المنقار إلى ) 25
 ( ممـ.16.7) الساؽ

- s(16) day 
tage S

(42) 

ؿ اإلصبع الثالث في ( ممـ وطو 5.1طوؿ المنقار إلى ) بمغ 26
 ( ممـ.18.6) الساؽ

- s(17) day 
tage S

(43) 

طوؿ اإلصبع الثالث في و  ،( ممـ5.7إلى )زيادة طوؿ المنقار  27
 ( ممـ.21.4) الساؽ

- s(18) day 
tage S

(44) 

طوؿ المنقار عف المرحمة السابقة إال أنو أصبح ال يختمؼ  
المعًا وذا حافة مدببة عند قمة المنقار، أصبح طوؿ اإلصبع 

( ممـ، بالنسبة إلى األغشية الخارج 21.4الثالث في الساؽ )
بدأ نصؼ كيس  sExtraembryonic membraneجنينية
بالدخوؿ إلى التجويؼ الجسمي والغشاء   acsYolkالمح 

يحتوي  Chorio-allantoic membraneالمقانقي المشيمي 
 عمى كمية قميمة مف الدـ.

- (19-20) 

sday 

tage S

(45) 

 Hatching - (20-21)الفقس  28

sday 

tage S

(46) 
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 تشريحهاجمع حيوانات الدراسة و  3-7

 Collection of animals study and anatomy 

)Adult  )sticusdomi sgallu sGalluالبالغ  المحميدجاج المف  ( طائر15) جمع

local chicken حي ضُ اد، في بغد الشرطة نفؽمنطقة في منطقة الكاظمية و  محميةواؽ المف األس

ثـ ، iasthesAnaeالبعض اآلخر تـ تخديره و  منيا البالغ بعضلرؤوس القطع  بالدجاج عف طريؽ

 :أتيكما ي Delahunta and sEvan )(1996طريقة الستخراج الكبد اعتمادا عمى  تبعدىا شرح

دبابيس في أطرافو البعد إدخاؿ  ecting trayssDiوضع الطائر في صحف تشريح  -

 األربعة.

 في المنطقة الوسطية السفمى لمبطف. kinSعمؿ شؽ في الجمد  -

حتى منطقة تمفصمو مع  dalCauذيميًا  ternumSالجمد، ثـ قطع عظـ القص  ازيؿ -

 .Cranialقحفيًا  Coracoid boneالعظـ الغرابي 

 eptumse sversTranالذي يربطو بالحاجز المستعرض  بعد قطع المسراؽرفع الكبد  -

 Abdminalالجوؼ البطنيو  Pericardial cavityالفاصؿ بيف الجوؼ التاموري 

cavity. 

 .ثبتد في المعينات الكب توضع -

 preparation slidestological sHiتحضير الشرائح النسجية  3-8

كما  onsHuma )(1979في تحضير الشرائح النسجية لمدارسة الحالية طريقة  عتمدا

 ي:أتي

 Fixationالتثبيت  3-8-1

، 2لتثبيت األجنة بأعمار ) fixative sBouin' sAqueouاستعمؿ مثبت بويف المائي 

مثبت الفورماليف تركيز  واستعمؿ( ساعة، 15-12قبؿ الفقس لمدة )( يوـ حضانة 6، 5 ،4، 3
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11% Formalin fixative اً ( يوم21-7) الباقية المتقدمة ينيةنلتثبيت أكباد األجنة لممراحؿ الج 

لمدة و كبد الدجاج البالغ  فضاًل عف ،اً يوم( 28 ،21، 14، 7، 1)صوص الدجاج عمر و  حضانة

 ( ساعة.48)

 hingsWaالغسل  3-8-2

لغرض  %71العينات المثبتة بمثبت بويف المائي عدة مرات بالكحوؿ االثيمي تركيز  تغسم

 وغسمتتركت محفوظة فيو إلى حيف البدء بعممية التجفاؼ )االنكاز(، إزالة الفائض مف المثبت، و 

وتركت  ( دقيقة31لمدة ) Tap waterبماء الحنفية  %11المثبتة بمثبت الفورماليف تركيز العينات 

 .%71محفوظة في الكحوؿ االثيمي تركيز 

 Dehydrationالتجفاف )االنكاز(  3-8-3

، %91، %81، %71مررت العينات بسمسمة تصاعدية التركيز في الكحوؿ االثيمي )

كررت العممية مرتيف في الكحوؿ المطمؽ و  ،( لمدة نصؼ ساعة لكؿ تركيز111%، 95%

 ( إلزالة الماء الموجود في العينات.111%)

 Clearingالترويق  3-8-4

والكحوؿ المطمؽ  Xyleneمزيج مف محموؿ مكوف مف الزايميف  استعماؿروقت العينات ب

لى لمدة مرحمتيف األو  عمىت إلى زايميف نقي لغرض الترويؽ و لمدة نصؼ ساعة، ثـ نقمو  1:1بنسبة 

 الثانية لمدة ربع ساعة.نصؼ ساعة و 

 Infiltrationاالرتشاح  3-8-5

ـ (°58درجة انصيار ) ذي Parafinالعينات في مزيج مف الزايميف وشمع البرافيف  وضعت

( دقيقة، 31ـ و لمدة )(°61بدرجة حرارة ) Electric ovenداخؿ الفرف الكيربائي  1:1و بنسبة 

 بثالث مراحؿ و لمدة نصؼ ساعة لكؿ مرحمة. ارتشاحياشمع البرافيف النقي ليتـ  ثـ نقمت إلى
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 sEmbedding and Making blockعمل القوالب جاء و االس 3-8-6

في االرتشاح ثـ نقمت عمؿ الشمع نفسو المست ةت القوالب بالشمع المنصير بنوعيممئ

إلزالة  Hot needleت إبرة ساخنة استعممه القوالب قبؿ أف يتصمب الشمع، و العينات إلى ىذ

 صمب.ليتبعد ذلؾ ترؾ القالب ، ناء عممية الصبالفقاعات المتكونة أث

  ectioningS andTrimmingالتقطيع التشذيب و  3-8-7

 وضع الحامؿو ، عمى حامؿ تتثبو  ،الحاوية عمى العينات بمشرط حادشذبت قوالب الشمع 

( مايكروميتر بشكؿ 7قطعت بسمؾ )و  ،Rotary microtomeفي جياز المشراح الدوار  بعدىا

وضعت المقاطع عمى شرائح زجاجية ثـ  ،ectionserial se sversTranمقاطع عرضية متسمسمة 

بدرجة حرارة  Hot plate إلى صفيحة ساخنةبعدىا نقمت  ثـ ،قة مف آح مايريفة مسحت بطبنظ

 الزجاجية.تثبيتيا عمى الشريحة ـ لفرش المقاطع و (°37تراوحت )

 tainingSالتموين  3-8-8

ث تـ حاخاصة بالب مدة التمويفتـ االعتماد عمى المصادر الخاصة بتحضير الممونات لكف 

 ي:يأت اكم التوصؿ إلييا مف خالؿ العمؿ

 ايوسين-التموين بممون هيماتوكسمين هارس 3-8-8-1

Harri's Haematoxylin and Eosin 
 اعػػػػتمادًا عمى فػػػػػيػػػػػػوسأيػػػ-ارسػػػػػف ىػميػػػػسػػوكػػػػػماتػػػييػػػػػوف الػمػػػػػمػػػع بػػػاطػػػػػػقػػػػػمػػال تػػػػلون

1982)( stevenS andBancroft  (2013)و  et al. uvarnaS :وكاالتي 

 ( دقيقة لكؿ مرحمة.31عمى مرحمتيف لمدة )النسجية في الزايميف و  مقاطعت الوضع -

( بنسبة %111الكحوؿ المطمؽ )في مزيج مف محموؿ الزايميف و جية النس نقمت المقاطع -

 ( دقيقة.31لمدة ) 1:1
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، %95، %111بسمسمة تنازلية التركيز مف الكحوؿ األثيمي ) النسجية مقاطعمررت ال -

النسجية إلى الماء  مقاطعدقائؽ لكؿ تركيز، ثـ نقمت ال (5( لمدة )71%، 81%، 91%

 ( دقائؽ.3لمدة )المقطر و 

بالماء  ( دقيقة، ثـ غسمت15النسجية بمموف ىيماتوكسميف ىارس لمدة ) قاطعملونت ال -

ثـ  ،تقريباً  ( ثواف  11لى الكحوؿ المحمض لمدة )نقمت إ بعدىا( دقائؽ 3المقطر لمدة )

لمدة  نقمت إلى الماء المقطرو ( دقيقة، 15رؽ لونيا تقريبًا )غسمت بماء الحنفية حتى يز 

 ( دقائؽ.3)

كحوؿ نقمت إلى ( دقائؽ و 11لمدة ) الكحولي مموف االيوسيفالنسجية ب مقاطعلونت ال -

71%. 

، %81النسجية بإمرارىا بسمسمة تراكيز تصاعدية مف الكحوؿ االثيمي ) مقاطعجففت ال -

 نصؼ لكؿ تركيز.( ولمدة دقيقة و 111%، 95%، 91%

 .كؿ مرحمة( دقيقة ل15لمدة )الزايميف في مرحمتيف و  استعماؿب النسجية مقاطعروقت ال -

 Shiff (PASacid  Periodic( الحمض الدوري فالتموين بممون ش 3-8-8-2

كما   et alBancroft. )(2012 اعتمادًا عمى PA)S(النسجية بمموف  لونت المقاطع

 ي:أتي

 ( دقيقة لكؿ مرحمة.31عمى مرحمتيف لمدة )النسجية في الزايميف و  لمقاطعت اوضع -

 1:1( بنسبة %111الكحوؿ المطمؽ )محموؿ الزايميف و لنسجية في مزيج ا مقاطعال نقمت -

 ( دقيقة.31لمدة )

، %95، %111ة تنازلية التركيز مف الكحوؿ االثيمي )مسسمالنسجية ب مقاطعال مررت -

بعدىا نقمت إلى الماء المقطر لمدة و  ،( دقائؽ لكؿ تركيز5( ولمدة )71%، 81%، 91%

 ( دقائؽ.3)
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 ، ثـ( دقائؽ11لمدة ) %1.5حمض البريوديؾ تركيز محموؿ بالنسجية  عوممت المقاطع -

 ( دقيقة لكؿ مرحمة.1لمدة )مراحؿ و  مت بالماء المقطر بأربعغس

ـ غسمت بماء حنفية ث ،( دقيقة31ؼ لمدة )شمحموؿ كاشؼ الى النسجية  مقاطعال نقمت -

 ( دقائؽ.5نقمت إلى الماء المقطر لمدة ) ، بعدىادقائؽ( 5حار لمدة )

غسمت بماء الحنفية ( دقيقة و 3لمدة ) مايرتوكسميف النسجية بمموف الييما مقاطعونت الل -

 ( دقائؽ.3ثـ نقمت بعدىا إلى الماء المقطر لمدة ) ،( دقائؽ11لمدة )

( 31لمدة )  olutionsBlue reagent النسجية بمحموؿ الكاشؼ األزرؽعوممت المقاطع  -

 ( دقائؽ.3ثـ نقمت إلى الماء المقطر لمدة ) ،ثانية

لمدة   olutionsLight reagent حموؿ األخضر الضوئيالى مالنسجية  نقمت المقاطع -

 ( ثانية.2إلى الماء المقطر لمدة ) بعدىا ( دقيقة ثـ نقمت2)

، %81، %71النسجية بسمسمة تراكيز تصاعدية مف الكحوؿ االثيمي )مقاطع مررت ال -

 لمدة دقيقة لكؿ تركيز.( و 111%، 95%، 91%

 ( دقيقة لكؿ مرحمة.15لمدة )الزايميف في مرحمتيف و  استعماؿب النسجية مقاطعروقت ال -

 tainsblue  Toluidineالتموين بممون التوليدين األزرق  3-8-8-3

 ي:أتكما ي Vacca (1985) اعتمادًا عمى لونت المقاطع النسجية بمموف التوليديف األزرؽ

 ( دقيقة لكؿ مرحمة.31) عمى مرحمتيف لمدةفي الزايميف و اطع النسجية المق وضعت -

( بنسبة %111الكحوؿ المطمؽ )جية في مزيج مف محموؿ الزايميف و المقاطع النس نقمت -

 ( دقيقة.31لمدة ) 1:1

، %95، %111بسمسمة تنازلية التركيز مف الكحوؿ االثيمي ) النسجية مررت المقاطع -

المقطر لمدة بعدىا نقمت إلى الماء ، ( دقائؽ لكؿ تركيز5( ولمدة )71%، 81%، 91%

 ( دقائؽ.3)
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 ( دقيقة.31لونت المقاطع النسجية بمموف التوليديف األزرؽ لمدة ) -

 ( ثانية.2في كؿ مرحمة )بثالث مراحؿ و االسيتوف النسجية في وضعت المقاطع  -

 ( ثواني5) لمدة ( بمرحمتيف،1:1بنسبة )الزايميف المقاطع إلى مزيج مف االسيتوف و  نقمت -

 لكؿ مرحمة.

 ( دقيقة لكؿ مرحمة.15لمدة )النسجية بالزايميف في مرحمتيف و  المقاطعروقت  -

 tainson sVan Gieيزن جالتموين بممون فان  3-8-8-4

 Bancroft and Cook (1984) اعتمادًا عمى يزفجلونت المقاطع النسجية بمموف فاف 

 :كما يأتي

 ( دقيقة لكؿ مرحمة.31المقاطع النسجية في الزايميف وعمى مرحمتيف لمدة ) وضعت -

( بنسبة %111المقاطع النسجية في مزيج مف محموؿ الزايميف والكحوؿ المطمؽ ) نقمت -

 ( دقيقة.31لمدة ) 1:1

، %91، %95، %111مف الكحوؿ االثيمي ) ةة تنازليمسمسب النسجية المقاطع تر مر  -

( 3إلى الماء المقطر لمدة ) نقمتبعدىا و ، ( دقائؽ لكؿ تركيز5ولمدة ) ،(71%، 81%

 دقائؽ.

( 5لمدة ) olutionstine blue sCele بمحموؿ أزرؽ السمستيف النسجية لونت المقاطع -

 ( دقيقة.2إلى الماء المقطر لمدة ) تنقمثـ  ائؽدق

 ( دقائؽ.5ماير لمدة )-بمموف الييماتوكسميفالنسجية لونت المقاطع  -

 ( دقائؽ.5لمدة ) Running tap waterبماء الحنفية الجاري  النسجية المقاطع تغسم -

 ( دقائؽ.5لمدة )و  tains sCurti رتيسيمموف كالمقاطع النسجية ب عوممت -

إلزالة  ،( دقائؽ5لمدة ) Filter paperبوضعيا في ورؽ الترشيح  النسجية المقاطع ميزت -

 الفائض مف الممونات.
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، %81، %71بسمسمة تراكيز تصاعدية مف الكحوؿ االثيمي ) النسجية مررت المقاطع -

 ( ولمدة دقيقة لكؿ تركيز.111%، 95%، 91%

 ( دقيقة لكؿ مرحمة.15الزايميف في مرحمتيف ولمدة ) استعماؿب النسجية روقت المقاطع -

  tainsBorax carmineالتموين بممون البورق القرمزي  3-8-8-5

onsHuma  رؽ القرمزي اعتمادًا عمىبو بمموف ال الكاممة لونت نماذج أجنة الطيور

 :كما يأتي (1967)

 (.%71بعد تثبيتو إلى الكحوؿ االثيمي تركيز ) الكامؿ قؿ الجنيفن -

 ( دقيقة.15مموف البورؽ القرمزي لمدة ) فيالجنيف  وضع -

 ( دقيقة.15( لمدة )%71غسؿ الجنيف بالكحوؿ االثيمي تركيز ) -

، %95، %91، %81تصاعدية التركيز مف الكحوؿ االثيمي )مرر الجنيف بسمسمة  -

 ( دقيقة لكؿ تركيز.15لمدة )( و 111%

 نقؿ الجنيف إلى الزايميف عمى مرحمتيف إلى أف يصبح الجنيف شفافًا. -

 Mountingاإلرساء  3-8-9

غطاء ب غطيتاألجنة الكاممة، ثـ لغرض إرساء المقاطع النسجية و  بمسـ كندا استعمؿ

لتسريع  ،ـ°37 ةالشرائح الزجاجية بعد ذلؾ عمى صفيحة ساخنة بدرجة حرار  توضعثـ  ،زجاجي

 عممية التجفيؼ.

 copic examinationsMicroالفحص المجهري  3-9

 ،copesecting microssDiالوصؼ الشكميائي لألجنة باستعماؿ مجير التشريح  ُدرس

 ،copesCompound microالمقاطع النسجية باستعماؿ المجير الضوئي المركب  ودرست

والمقياس العيني  tage micrometerS، وتـ استعماؿ المقياس المسرحي الدقيؽ ةوبقوى مختمف

Ocular micrometer والتي شممت )وزف الكبد ،  النسجيةو  التشريحية لغرض إجراء القياسات
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لكبدية والوريد الفيف االيمف وااليسر ، طوؿ الحباؿ الكبدية وقطر كاًل مف الخمية اطوؿ وعرض 

 .(Bancroft et al., 2012)وتبعًا إلى  المركزي والباحة البابية(

 copic photographysMicroالتصوير المجهري  3-11

 Canonنوع مزود بكاميرا  بمجير ضوئي مركبنتخبة الم المقاطع النسجية صورت

 Digital cameraبكاميرا تصوير رقمية  ماذج الخاصة بالدراسة الشكميائيةوالنوصورت االجنة 

. Canonنوع  التصوير بمجير تشريح مزود بكاميرا فضاًل عف( ميكابيكسؿ 21ذات قوة تكبير )

 في مختبر األجنة المتقدـ في كمية التربية لمعمـو الصرفة/ ابف الييثـ. وقد صورت المقاطع

 copesmicro icelectron of sampleS عينات المجهر االلكتروني 3-11

 تحضير العينات لمدراسة بالمجهر االلكتروني الماسح 3-11-1 

Preparation of samples for scanning electron microscope (SEM) 
حضانة قبؿ الفقس وكبد الدجاج  اً ( يوم19، 14، 11، 7ت اكباد االجنة باالعمار )أخذ

cope scanning electron microSلغرض فحصيا بالمجير االلكتروني الماسح  أتىيو البالغ، 

EM)S( 1985، تبعا إلى)Vacca ( ي:أتكما ي 

 ساعة. 24لمدة و  Glutaraldehyde %4ثبتت العينات في محموؿ الكموترالدىايد  -

دة لم( و %91، %81، %71بسمسمة تراكيز تصاعدية مف الكحوؿ االثيمي ) عيناتال تمرر  -

عمى مرحمتيف ( و %111)إلى الكحوؿ االثيمي المطمؽ  نقمت( دقائؽ لكؿ تركيز، ثـ 11)

 ( دقيقة.15مدة كؿ مرحمة )

 . puttersIonجياز الطالء  مف خالؿالعينات بالذىب  Coating طميت -

cope sMicroعمى قاعدة المجير  تثبتبعدىا العينات بوضعيا عمى ورؽ ترشيح،  تجفف -

esba  باستعماؿ الشريط الالصؽ ذي الوجييف الخاص بذلؾ.ذلؾ و 
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 يذو  ،2300c SAIمف نوع  )EM)Sروني الماسح العينات بالمجير االلكت فحصت -

 .(300000x)أي بمقدار  Um( 511-1ة تكبيرىا )ر عدسة مزدوجة تتراوح قد

 العينات المنتخبة. تصور  -

 تحضير العينات لمدراسة بالمجهر االلكتروني النافذ 3-11-2

 Preparation of samples for transmission electron microscope (TEM) 
( 14) صوص الدجاج حضانة وكبد اً ( يوم19، 14، 11، 7أكباد األجنة بأعمار ) تأخذ

 النافذ تييئتيا لغرض فحصيا بالمجير االلكتروني تتمو  ،البالغ دجاجالبعد الفقس وكبد  اً يوم

(TEM)تبعًا إلى ، Nunn (1970) و Glauert (1977) كما يأتي: 

 Fixationالتثبيت  3-11-2-1

ذلؾ بوضعيا في محموؿ ( ممـ، تـ تثبيتيا و 2لحجـ بسمؾ )أخذت عينات صغيرة ا

 ( ساعة.12) مدةل%( 2.5تركيز ) Glutaraldehydeكموترالدييايد 

 hingsWaالغسل  3-11-2-2

أو بدارئ الفوسفات  Cacodylic buffer الداريء كاكوديميؾ العينات في محموؿ تغسم

الدارئ  اعة لكؿ مرحمة، بعدىا تركت فيلمدة نصؼ سو ، بمرحمتيف 7.2الييدروجيني  رقـالمتعادؿ 

mium sOثـ نقمت إلى محموؿ رابع أوكسيد االوزميوـ  ،Over nightـ ليمة واحدة (°4بدرجة )

tetroxide ( لمدة ساعة و %1بتركيز ) ،اء المقطر، ثـ نقمت في الم عيناتغسمت البعدىا نصؼ

 .%31إلى محموؿ الكحوؿ االثيمي بتركيز 

 Dehydrationاالنكاز  3-11-2-3

، %71، %61، %51بسمسمة تصاعدية التركيز مف الكحوؿ االثيمي )عينات ال مررت

( %111ثـ نقمت إلى كحوؿ اثيمي مطمؽ ) ،( دقيقة لكؿ تركيز21( ولمدة )95%، 91%، 81%

 دقيقة لكؿ مرحمة.( 31عمى مرحمتيف لمدة )و 
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 Infiltrationالتشريب  3-11-2-4

( 31عمى مرحمتيف لمدة )و  Propylene oxideفي أوكسيد البروبميف ت العينات وضع

المكوف في االرلدايت  insre Epoxyوضعت بعدىا في خميط مف مادة الطمر و دقيقة لكؿ مرحمة، 

Araldite  مع أوكسيد البروبميفPropylene oxide اعة تركت لمدة سلكؿ منيا، و  1:1 بنسبة

 واحدة بدرجة حرارة الغرفة. 

 Embeddingالطمر  3-11-2-5

ؿ وضع كؿ عينة في الوذلؾ مف خ، insEpoxy reفي مادة الطمر  عيناتال تطمر 

افظ في فرف بدرجة وضعت المح، و تحوي عمى مادة الطمر ulestic capsPlaبالستيكية  ظةمحف

 يوميف.تركت لمدة ـ و (°61حرارة )

 sectionsffixing Cutting and aلصق المقاطع القطع و  3-11-2-6

عممت مف تقطيع قضيب زجاجي  sknive ssGlaبسكاكيف زجاجية  عيناتال تقطع

المشراح  بجياز نماذجال عتقطو  ،Reichtert jung knifmakerخاص بجياز صانع السكاكيف 

 ي:أتكانت المقاطع كما يو  Ultramicrotome (Richert-Jung, Ultracut) الفوقي

بإضافة بضع لونت  ( مايكروميتر،1بسمؾ ) sectionsemithin S شبو الدقيؽمقاطع  -

عمى صفيحة ساخنة  ووضعت ،Methylene blueقطرات مف مموف المثميف األزرؽ 

 تفحصو لتجؼ  تتركبالماء المقطر و  تغسمدقيقة، ثـ  (2-1ـ لمدة )(°61بدرجة حرارة )

 .لمتأكد مف المقاطع المطموبة ssZeiبالمجير الضوئي نوع 

عمى  حممت( نانوميتر، 61سمؾ )ب  ectionsUltrathinمقاطع دقيقة السمؾ حضرت  -

 ( عيف.311-211يحتوي عمى ) pecial copper buckleS مشبؾ نحاسي خاص
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 tainingSالتموين  3-11-2-7

كحوؿ  المحضر في Uranyl acetateالمقاطع في محموؿ مشبع خالت اليورانيؿ  توضع -

جيدًا بطريقة  ، بعدىا غسمتنصؼ بدرجة حرارة الغرفة( ولمدة ساعة و %71اثيمي تركيز )

 (.%71بكحوؿ اثيمي تركيز ) hswa Jetالغسؿ النافذ 

 وبعدىا، Lead citrate( دقيقة في محموؿ سترات الرصاص 15المقاطع لمدة ) توضع -

 ،بورقة نشاؼالحامؿ لممقاطع  ؼ المشبؾ النحاسيجفو بطريقة الغسؿ النافذ،  تغسم

 لمفحص. تيز جو 

 بالمجهر االلكتروني النافذ والتصوير الفحص 3-11-2-8

Examination and photography by transmission electron microscope 
عمى فمـ نوع  المنتخبة تـ التقاط الصورلكتروني النافذ و فحصت المقاطع بالمجير اال

Kodak طبعت الصور في وحدة المجير االلكتروني في كمية الطب جامعة النيريف.، و 

 sisnalytical astatiSالتحميالت اإلحصائية  3-12

 )scienceSocial Stical Package for the statiS V.11.5)SSPS برنامج استعمؿ

اختبار  استعماؿالدراسة ب قياساتلفروؽ المعنوية في متوسطات في التحميؿ االحصائي اليجاد ا

t sLea ي)طريقة إيجاد اقؿ فرؽ معنو  One way ANOVAتحميؿ التبايف ذو االتجاه الواحد 

ifferenceignificant ds)،  الخطأ القياسي ±النتائج بشكؿ المتوسط الحسابي تعرضو، 

 في بعض التحميالت. (P≤0.001)وكذلؾ  (P≤0.05)واعتمدت الفروؽ المعنوية األقؿ مف 

 sisanaly sAmino acidاالمينية  حموضتحميل ال 3-13

 حموضماذج قياسية لمشخصت اعتمادًا عمى نو مف الكبد االمينية  حموضال تفصم

 High performance liquidالسائؿ ذي األداء العالي  اباستعماؿ جياز كروماتوغرافياالمينية، و 
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chromatography (HPLC) ،حقف الجياز بتراكيز معمومة مقدارىا  إذ(1m M/L)  لكؿ

 أدناه: (26-3حسب الجدوؿ ) موضحةالحمض اميني قياسي في ظروؼ الفصؿ 

 ظروؼ الفصؿ لتحميؿ الحموض االمينية. (: 26-3جدول )

 Column long C18(150x4.6) (5.0 Mm)طوؿ العمود 

 Detector type Flouricenceنوع الكاشؼ 

 Wave lenght himadzuSالطوؿ الموجي 

 Flow 2.0 ML/minالسرياف 

 Temperature 25°Cدرجة الحرارة 

 esCarrier pha A: Buffer Na2HPO4الطور الناقؿ 

B: Mix= H2O.CH3CN.MeO4 

 

 طريقة العمل

 ي:أتكما ي  Fierabracci et al. (1991) اعتمادًا عمىعممية التحميؿ  يتإجر 

صوص و حضانة  اً ( يوم19، 14، 11، 7الكبد لألعمار )( ممغـ مف نسيج 111) ُجوِنس -

كبد الدجاج البالغ باستعماؿ المجانس اليدوي ثـ أضيؼ إلى المجانس و  اً ( يوم14)عمر 

 .Perechlorid acidمف حمض البيركمورايد  3( سـ1.5)

 ( دقائؽ.11( دورة/دقيقة لمدة )4111العينات بسرعة ) تنبذ -

ضو  ،nantuperSمف الطافي  3( سـ251أخذ ) - كاربونات البوتاسيوـ الييدروجيني  يفتا 

ium hydrogen carbonatessPota .إليو 

 ( دقيقة.15وضع في حماـ ثمجي لمدة )مزج المحموؿ الخميط و  -

 ( دورة/دقيقة.6111بسرعة )( دقائؽ و 11ثـ نبذ لمدة )، ثانية مزج المحموؿ الخميط مرة -
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 ؼػػػػفػػػػػوؿ الدارئ المخػػػػػمف محم 3( سـ375إليو )يؼ ػػػػػؽ ثـ أضػػػػػػمف الرائ 3( سـ251أخذ ) -

Diluting buffer (Li citrate) ( عياري 1.2بتركيز )(pH 1.30). 

السائؿ ذي األداء العالي  ااالمينية باستعماؿ جياز كروماتوغرافي حموضال ستقي -

(HPLC). 

 ة:تاليعماؿ المعادلة الاالمينية باست حموضتركيز ال حسب -

=(mM/L) االميني تركيز الحمض
مساحة حزمة الحمض في النموذج
مساحة حزمة الحمض القياسي

 111 ×لمحمض التركيز القياسي×

 sisanaly Glycogenتحميل الكاليكوجين  3-14

باستعماؿ جياز الكاليكوجيف و  تحميؿنموذج قياسي لفصؿ الكاليكوجيف باستعماؿ 

 High performance liquid chromatographyلسائؿ ذي األداء العالي ا اكروماتوغرافي

(H.P.L.C). 

 طريقة العمل

 :كما يأتي López-Hermándaz (2000) الى تـ إجراء عممية التحميؿ تبعاً 

 اً ( يوم19، 14، 11، 7مار )( ممغـ لألع111) المحميعينة كبد الدجاج  استخمصت -

( مؿ 111مع ) قاعدياً ىضمت و كبد الدجاج البالغ، و  ،اً ( يوم14)صوص عمر حضانة و 

 .(M 0.25)بيكاربونات الصوديوـ 

 Citricمف حامض الستريؾ  (M 0.25)مع  4.6إلى  pHتـ ضبط الػػ جمد الخميط و  -

acid ( ممغـ مف االميموكموكوسايديز 21قبؿ إضافة )esidasAmylogluco. 

 كوز.و لتحميؿ الكاليكوجيف إلى كم مئوية( درجة 58في درجة حرارة ) حضف طواؿ الميؿ -

النتيجة محموؿ يرشح ( مؿ مع الماء، و 111ُجمد الخميط ورشح تحت التفريغ وازداد إلى ) -

 ( مايكروميتر.1.45جيدًا بوساطة غشاء مثقب حجـ ثقوبو )
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( بنسبة Acetonitrite -فصؿ المحموؿ كروماتوغرافيًا بوساطة الغسؿ مع خميط )ماء -

(21:81 v/v( في معدؿ سرياف )مؿ/دقيقة و درجة 1 ) د مسيطر عمييا في حرارة العمو

 .مئويةدرجة  28

 .(H.P.L.C)السائؿ ذي األداء العالي  االكاليكوجيف باستعماؿ جياز كروماتوغرافي قيس -

 تركيز الكاليكوجيف باستعماؿ المعادلة التالية: بحس -

=كاليكوجيفتركيز ال
مساحة الحزمة في النموذج
مساحة الحزمة القياسي

 عدد مرات التخفيؼ× التركيز القياسي ×  

 sisFatty acid analyالدهنية  حموضتحميل ال 3-15

باستعماؿ الدىنية و  حموضقياسية لتشخيص الباستعماؿ نماذج  دىنيةال حموضال تفصم

 .(H.P.L.C)ذي األداء العالي  ا السائؿجياز كروماتوغرافي

 طريقة العمل:

 :كما يأتي et al sCortina) .2004(عًا إلى ػػػالتحميؿ تب اجري

( 19، 14، 11، 7مار )لألع المحمي( ممغـ مف نسيج كبد الدجاج 111مجانسة ) تتم -

كبد الدجاج البالغ باستعماؿ المجانس اليدوي مع بعد الفقس، و  اً ( يوم14حضانة و) اً يوم

 Internationalبعدىا فصمت الدىوف تبعًا لطريقة ثـ ( مؿ مف ماء متأيف،111)

 International Dairy Federation-tandardizationSOrganization for 

(2001)) IDF-OSI( اف ت( مؿ بن21خميط ) استعماؿبpentane-N ئي اثيؿ االثير وثنا

Diethyl ether ( 51: 51بنسبة v/v( بعد اإلضافة األولى لػػ )مؿ مف محموؿ 111 )

 إلى المستخمص. M (0.1)ىيدروكسيد االمونيوـ 

( دقيقة قبؿ 31تركت بدرجة حرارة الغرفة تقريبًا لمدة )طبقة الدىوف إلى أنابيب دقيقة و  نقمت -

بعد ( مركزي بحرارة الغرفة، و 21مدة )ل Microcentrifugedبدء الطرد المركزي الدقيؽ 
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الدىنية  حموضلعميا لمتحميؿ حيث تـ خزف الإجراء الطرد المركزي أزيمت الطبقة ا

جمدت و  2Nعرضت لمجرى نتروجيف و  s(Amber vial(ر كيرماف المفصولة في قواري

 .مئويةدرجة  21حتى 

السائؿ ذي األداء العالي  االدىنية باستعماؿ جياز كروماتوغرافي حموضال قييست -

(H.P.L.C.). 

 :تاليةلدىنية باستعماؿ المعادلة الا حموضتركيز ال حسب -

=حموض الدىنية تركيز ال
مساحة الحزمة في النموذج
مساحة الحزمة القياسي

 عدد مرات التخفيؼ× التركيز القياسي ×  
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 Results النتائج -4

تطرقت الدراسة الحالية إلى دراسة الوصف الشكميائي والتركيب النسجي، فضاًل عن 

 Gallus)المحميفي طائر الدجاج  Gall bladderوكيس الصفراء  Liverالتكوين الجنيني لمكبد 

gallus domesticus) (Linnaeus, 1758) Local chicken،  فضاًل عن القياسات التشريحية

وكذلك الكشف عن الحموض حضانة والفقس وبعد الفقس والبالغ لوالنسجية لمكبد خالل مرحمة ا

في كبد  Fatty acidsوالحموض الدىنية  Glycogen ، الكاليكوجينAmino acidsاألمينية 

( 14الدجاج عمر ) صوص( يوم حضانة، 19، 14، 11، 7أجنة طائر الدجاج المنزلي لألعمار )

 وكاآلتي: Adultوالبالغ 

 الدجاج المحمي البالغطائر كبد وكيس الصفراء في مالوصف الشكميائي ل 4-1

Morphological description of liver and gallbladder in adult 

local chicken bird 

 Gallus gallusالبالغ  المحمي الدراسة التشريحية الحالية لكبد الدجاج يجةأظيرت نت

domesticus أن عضو الكبد ،Liver  يشغل جزءًا كبيرًا من التجويف الجسميCoelomic 

cavity ويقع في الجزء العموي ،Superior part  من التجويف البطني الصدريThoraco-

abdominal cavity  ضمن منطقة األضالعRibs region يتموضع الجزء العموي األمامي ،

Anterior superior part  منو ضمن الجزء القميApical part  لمقمبHeart  وجزؤه السفمي

Inferior part  يقع ضمن القانصةGizzard  (.1-4)شكل  
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، Gallus gallus domesticusالدجاج المحمي البالغ طائر منظر بطني يبين موقع الكبد في (: 1-4شكل )

، الفص (LaL)، الفص الجانبي (G)القانصة ، (He)، القمب (LL)، الفص األيسر (RL)الحظ الفص األيمن 
 .Scale bar= 100 mm(. MLالوسطي )

 

وسطح  Concaveأممس مقعر  Dorsal surfaceسطح ظيري امتمك الكبد سطحين، 

الفص ، Bilobedثنائي الفصوص  كان، و Convexأممس محدب  Ventral surfaceبطني 

ممتدًا إلى وتميز الفص األيمن بأنو ، Left lobeالفص االيسر  أكبر من Right lobeاأليمن 

الفصان وتميز ، Elliptical shapedن اىميميجي الشكل ا، وكالفص االيسر األمام قمياًل عن

 Transverseفي الجية األمامية بوساطة رباط مستعرض بحافات رقيقة وحادة وارتبطا 

ligament  ،متمك الفص األيسر تقعرًا في قمتو يمثل موقع أو وابين الفصين والمنطقة الوسطى

وفص جانبي  Medial lobeفص وسطي  .مستقر القمب، ويكون مقسمًا إلى فصين ثانويين

Lateral lobe يكون الفص الوسطي أكبر وأعرض من الفص الجانبي، يوجد انخفاض عمى ،
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تمثل  Transverse fossaالسطح الظيري لمكبد من جيتو األمامية تدعى بالحفرة المستعرضة 

ن ياع الشر و وفر  Branches of hepatic portal veinل فروع الوريد البابي الكبدي دخو موقع 

يمتمك الفص و  .Bile ductsوخروج القنوات الصفراوية  Branches of hepatic arteryالكبدي 

كما أنو  Gizzard تمثل موقع القانصة Visceral sideاأليمن تقعرًا من جيتو البطنية االحشائية 

يظير الكبد بمون ال يحتوي عمى شق يدل عمى انقسامو إلى فصين ثانويين كما في الفص األيسر، 

 كيس الصفراءاما (. ,A 2-4احمر داكن الى بني محمر او بني مائل الى االصفرار تقريبًا )شكل 

يتكون من ثالثة أجزاء ىي فيتميز بتركيب مغزلي أو كمثري الشكل تقريبًا ذو لون اخضر غامق، 

ة لمفص األيمن يقع في الجية البطنية االحشائيالذي  Neckوالعنق  Body، الجسم Headالرأس 

  (.,B 2-4 )شكل

  

(، الفص الوسطي LL(، الفص االيسر )RLالكبد في طائر الدجاج المحمي البالغ، الفص االيمن )(: 2-4شكل )
(ML( والفص الجانبي )LaL( وكيس الصفراء )GB .)A-  ،مظير ظيريB- مظير بطني ،Scale bar= 20 

mm.  
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 الدجاج المحمي البالغطائر في وكيس الصفراء التركيب النسجي لمكبد  4-2

Histological structure of the liver and gallbladder in adult local 

chicken bird 

، Gallus gallus domesticusأظيرت نتائج الدراسة النسجية الحالية لكبد الدجاج المحمي البالغ 

 ظيارية خاليا محاط بطبقة رقيقة من Hepatic parenchymaأن النسيج الحشوي الكبدي 

 Irregular dense connective tissueمنتظم الكثيف غير الضام النسيج ال حرشفية تكون مع

، Collagen fibersمكونة من األلياف المغراوية ال Glisson's capsuleسون يمحفظة كم اتحتي

، لكنيا ال تميز الكبد إلى فصيصات غير عميقةرقيقة  Trabeculaeالمحفظة حواجز  منتمتد 

Lobules  متميزة الفتقارىا إلى الحواجز بين فصيصيةInterlobular septa  كما اوضحيا

النسيج  ان ايضاً  Scanning Electron Microscope (SEM)المجير االلكتروني الماسح 

 الحشوي الكبدي مكونًا من:

 Centralأوردة مركزية ، Hepatic sinusoidsجيبانيات كبدية ، Hepatic cordsحبال كبدية 

veins  باحات بابية وPortal areas (3-4 شكل)ال.  

  
، (C)، الحظ المحفظة Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ لمقطع مستعرض (: 3-4شكل )

 حبالال ،(HS)الجيبانيات الكبدية  ،(PA)الباحة البابية ، (CV)، والوريد المركزي (HP)النسيج الحشوي الكبدي 
 ,100Xمون : م4X, H&E Scale bar= 500 μm,.  Bممون : A. (RBC)وخاليا الدم الحمر  (HC)الكبدية 

H&E Scale bar= 20 μm, . C( مجير الكتروني ماسح :SEM )μm 20, 454X Scale bar=. 
 
 

A 

B 

C 
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، Hepatocytesإن الوحدة األساسية المكونة لمنسيج الحشوي الكبدي ىي الخاليا الكبدية 

أقرب إلى الخاليا المكعبة  Polygonalىذه الخاليا بشكل مضمع أو متعددة األضالع  تظير و 

Cuboidal cells عمى سايتوبالزم  ةكبيرة الحجم فاتحة المون ذات حدود غير واضحة، حاوي

 Vascularتمتمك الخمية الكبدية قطبًا وعائيًا و متجانس باىت المون يتقبل الممونات الحمضية، 

pole  وىو الجزء المطل عمى الجيباني الكبدي وقطب صفراويBiliary pole  وىو الجزء المطل

تقع ضمن  Nucleus، وتحتوي الخمية الكبدية عمى نواة Bile canaliculiعمى القنية الصفراوية 

 Ovalأو بيضوية  Circularدائرية القطب الوعائي وتكون إما واحدة أو نواتين، وتمتاز بكونيا 

واحدة  Nucleolus، حاوية عمى نوية متوسطة الكثافةمتوسطة الحجم ذات مادة كروماتينية الشكل 

 وضح الخمية الكبدية تحت المجير االلكتروني( أ,B 4-4والشكل ) (,A 4-4أو نويتين شكل )

والحاوية عمى نواة محاطة بغشاء  Transmission Electron Microscope (TEM) النافذ

النووي مكون ، والغشاء Nuclear poreمحتوي عمى ثقوب نووية  Nuclear membraneنووي 

، تحتوي النواة عمى مادة كروماتينية Outerخر خارجي آو   Innerمن غشائين غشاء نووي داخمي

، تتركز عمى الجدار الداخمي لمغشاء النووي الداخمي او ضمن Heterochromatinمتباينة الكثافة 

حظ انتشار و صغيرة كثيفة غامقة المون وكذلك ل ( نويات2-1الجزء الوسطي لمنواة وحاوية عمى )

 Rough، والشبكة البالزمية الداخمية الخشنةMitochondriaواسع لممايتوكوندريا 

endoplasmic reticulum  بالقرب من النواة او الغشاء النووي وكذلك الرايبوسومات

Ribosomes .منتشرة بشكل واضح ضمن سايتوبالزم الخمية الكبدية  
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، الحظ الحبال الكبدية Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ لمقطع مستعرض (: 4-4شكل )
(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS) كفر، خاليا (KC) ،ة يخاليا البطانال(E) نواة ،(N) نواة ذات نويتين ،) ،)

، الغشاء النووي (NM)، الغشاء النووي (NP)الثقوب النووية  (،، خمية ذات نواتين )(RBC)خاليا الدم الحمر 
، حبيبات (LD)القطيرات الدىنية  (،Nuالنوية ) ،(ONM)، الغشاء النووي الخارجي (INM)الداخمي 

: A  (.Rوالرايبوسومات ) (Ly)، األجسام الحالة (RER)الخشنة  بالزمية الداخمية، الشبكة ال(GG)الكاليكوجين 
 .X 34333(، TEM: مجير الكتروني نافذ )100X, H&E Scale bar= 20 μm, . Bممون 

 

 Hepaticبييأة حبال تدعى بالحبال الكبدية  Hepatocytesتترتب الخاليا الكبدية 

cords( خمية، تتميز ىذه الحبال بأنيا متفرعة وغير منتظمة متداخمة مع 2، سمك كل منيا )

 Central veins، وتترتب حول األوردة المركزية Portal areasبعضيا حول الباحات البابية 

كتروني الماسح بانيا مرتبة لوتتميز الخاليا الكبدية بالمجير اال (.,A 5-4بشكل شعاعي )شكل 

ل مكونة نظامًا متصاًل من حبا Three dimensional meshworkبشكل شبكة ثالثية األبعاد 

 Centralالتي تكون مرتبة شعاعيًا حول الوريد المركزي  Hepatic cordsالكبدية  حبالمن ال

vein  ومرتبة حول الباحات البابيةPortal areas  بشكل حبال معشقةAnastomosing cords 

  (.,B 5-4متفرعة متداخمة مع بعضيا )شكل 

A B 
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، الحظ النسيج الحشوي Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ لمقطع مستعرض (: 5-4شكل )

 الكبدي ، الوريد البابي(PA)، الباحة البابية (HC)، الحبال الكبدية (CV)، الوريد المركزي (HP)الكبدي 
(HPV) ، فرع قناة الصفراء(BD). A :10 ;ممونX, H&E  Scale bar= 200 μm .B مجير الكتروني :

 .Scale bar= 300 μm, 200Xماسح 
 

ثالث أو أربع أو خمس من الخاليا الكبدية اليرمية الشكل  Apicesن تجمع قمم كو  

Pyramidal  المتجاورة فسحة بين خمويةIntercellular space   ثل فرعًا دقيقًا من النظام م

 (.,A 6-4)شكل  Bile canaliculiويدعى بالقنية الصفراوية  Biliary systemالصفراوي 

القنية الصفراوية، وتتميز الخاليا الكبدية وظيرت ىذه القمم بالمجير االلكتروني الماسح مرتبة حول 

ولو أوجو تكون مالمسة لمقنيات  Polyhedronبأنيا تكون معمقة وذات شكل مجسم متعددة األوجو 

مالمسة  االخرىاألوجو  تكونالصفراوية وأسطح عريضة تكون عمى اتصال مع جدار الجيبانيات و 

 Bileيوضح القنية الصفراوية ( ,D 6-4ل )والشك (.,C, B 6-4لمخاليا الكبدية المجاورة )شكل 

canadiculi  بوساطة المجير االلكتروني النافذTEM  واحتوائيا عمى الزغيباتMicrovilli 

( خاليا كبدية ويالحظ أن 5، 4، 3الناشئة من الجزء القمي لمخاليا الكبدية التي بتجمع قمم )

كوندريا والقطيرات الدىنية فضاًل عن حبيبات األجزاء القمية من الخاليا الكبدية تحتوي عمى المايتو 

 الكاليكوجين.

B 

 

 

 

A 
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، الحظ القنية Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ لمقطع مستعرض (: 6-4شكل )

(، RBC، خاليا الدم الحمر )(N)النواة ، (H)الكبدية  ية، الخم(HS)، الجيبانيات الكبدية (BIC)الصفراوية 
( والمايتوكوندريا GG(، حبيبات الكالكوجين )LD(، القطيرات الدىنية )MV(، الزغيبات )HCالحبال الكبدية )

(Mi.)  A : 100ممونX, H&E Scale bar= 20 μm,.  B( مجير الكتروني ماسح :SEM )Scale bar= 

10 μm, 1.23X.  C( مجير الكتروني ماسح :SEM )Scale bar= 2 μm, 4.86X. D مجير الكتروني :
 .X 34333( TEMنافذ )

 

B C 

A 

 

D 
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 Three-dimensional networkتتكون بين الحبال فراغات بييأة شبكة ثالثية األبعاد 

تتميز ىذه و التي يسري فييا الدم،  Fenestrated hepaticمن الجيبانيات الكبدية المثقبة 

(، وتكون μm 1.54±9.18، يبمغ معدل عرضيا حوالي )الجيبانيات بأنيا ضيقة وغير منتظمة

تقريبًا  Fusiformتتميز بأنيا مغزلية الشكل ، Endothelial cellsة يالبطانخاليا بالمبطنة 

وغير مرتبطة مع بعضيا بصورة محكمة، وتكون نواىا مضغوطة ذات تركيب  Flattedومسطحة 

وتوجد ضمن الجيبانيات الكبدية خاليا  متطاول داكنة المون وسايتوبالزميا غير واضح إلى حد ما.

الشكل غير منتظمة  Phagocytesبمعمية  وىي خاليا Kupffer cells كفرخاليا أخرى وىي 

وتمتمك نواة كروية أو بيضوية داكنة المون  Cytoplasmic processبروزات سايتوبالزمية  ذات

  (.,A 7-4)شكل وتكون اكبر حجمًا من الخاليا البطانية  غير مستقرة

بشكل شبكة  منتظمة (SEM)تحت المجير االلكتروني الماسح  ظيرت الخاليا الكبدية

متفرعة التي تتداخل مع  Anastomosing hepatic cordsمعشقة كبدية ثالثية األبعاد من حبال 

مبطنة ( و ,C, B 7-4)شكل مشابو لمجيبانيات الكبدية التي يسري فييا الدم  Meshتعشيق 

وممساء  Flatمسطحة  تظير التي  Fenestrated endothelial cellsالمثقبة  ةيناخاليا البطبال

Smooth مضمعة  ذات اشكال مختمفة فقد تكونPolygons او غير منتظمة  Irregular وحافة

الخمية المجاورة لكنيا ليست محكمة إذ تكون فتحات تعطييا كل خمية واحدة تتداخل مع حافة 

التي تظير كأجسام كروية  كفرخاليا  كما توجد في الجيبانياتو ، (,D 7-4)شكل المظير المثقب 

ة ذات سطح متعرج غير أممس مستقرة يناخاليا البطالأو بيضوية غير منتظمة تقريبًا أكبر من 

 (.,E 7-4)شكل  ضمن تجاويف الجيبانيات الكبدية
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، الحظ الحبال Gallus gallus domesticusالدجاج المحمي البالغ  طائر كبدلمقطع مستعرض (: 7-4شكل )

، خاليا الدم الحمر (CV)، الوريد المركزي (E)ة يخاليا البطانال، (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الكبدية 
(RBC) كفر، خاليا (KC( الخمية الكبدية ،)H( مثقب ،)Fe .)A : 100ممونX, H&E Scale bar= 20 

μm,.  B مجير الكتروني ماسح :SEM Scale bar= 20μm; 1.66X.  C مجير الكتروني ماسح :SEM 
Scale bar= 2μm; 5.74X.  D مجير الكتروني ماسح :SEM Scale bar= 2μm; 5.99X.  E مجير :

 .SEM Scale bar= 2μm; 5.74Xالكتروني ماسح 
 

A 

B C 

D E 
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تكون بشكل دائري  Central veinsأظيرت النتيجة الحالية أن األوردة المركزية 

Circular  ممتوية أوTortures  ًمبطنة بطبقة مفردة من خاليا حرشفية و ، قميالSquamous 

cells  ة يخاليا البطانالوىيEndothelial cells  مسندة بطبقة رقيقة جدًا من نسيج ضام

Connective tissue  حاوي عمى ألياف مغراويةCollagen fibersبال من خاليا ح، ومحاطة ب

، وقد تنفتح الجيبانيات الكبدية عمى األوردة المركزية إذ خميتانكبدية مرتبة شعاعيًا سمك كل منيا 

 (.,A 8-4)شكل  Nucleated erythrocytesذات نواة  يفيا عمى خاليا دم حمريحوي تجو 

المركزية خالل  وردةانتشار اال (SEM)كما لوحظ من خالل الفحص بالمجير االلكتروني الماسح و 

 يا، وتميزت االوردة بكونيا مثقبةلترتيب الشعاعي لمحبال الكبدية حولواالنسيج الحشوي الكبدي، 

  (.,D, C, B 8-4)شكل 

  

  
 

A B 

C D 

، الحظ الوريد المركزي Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ ل ضمقطع مستعر (: 8-4شكل )
(CV) الحبال الكبدية ،(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS)  وخاليا الدم الحمر(RBC)( مثقب ،Fe القنية الصفراوية ،)

(BIC.) A : 40ممونX, H&E Scale bar= 50 μm;.  B مجير الكتروني ماسح :SEM μm; 330X 
Scale bar= 100.  C مجير الكتروني ماسح :SEM μm; 510X Scale bar=100 .D مجير الكتروني :

 .SEM Scale bar= 10μm; 1.65Xماسح 
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يسندىا و ضمن النسيج الحشوي الكبدي، منتشرة  Portal areasباحات البابية الظيرت 

النسيج الضام المحيط بيا، وتحاط الباحات بحبال كبدية متفرعة غير منتظمة متداخمة مع بعضيا، 

فرع ، Branch of hepatic portal veinفرع من الوريد الكبدي  تتضمن الباحة البابية كاًل من:

فروع من القناة الصفراء و  ،Branch of hepatic portal artery ،(1-2)من الشريان الكبدي 

Branches of bile duct  فرع من الوعاء الممفاوي وBranch of lymphatic vessel  شكل(

( فروع 2-1وقد توجد باحات بابية تحوي فروعًا كبيرة من الوريد البابي الكبدي، ) (،4-13، 4-9

فروع صغيرة من األوعية الممفاوية  فضاًل عن( فروع من القناة الصفراء 3-2من الشريان الكبدي و)

 (.,D 9-4 لالتي تنتشر ضمن النسيج الضام المحيط بالباحة البابية )شك

يبمغ معدل  رجلكبدي بأن تجويفو يكون كبيرًا واسعًا غير متعتميز فرع من الوريد البابي ا

ة ومحاط بصف أو يخاليا البطانالمع جدار رقيق ومبطن ب( μm 18.04±272.13قطره حوالي )

ذات نواة، أما  ، حاٍو تجويفو عمى خاليا دم حمرصفين من األلياف العضمية الممساء المرتبة دائرياً 

الذي يبمغ معدل قطره حوالي فرع الشريان الكبدي فيتميز بسمك جداره وتجويفو الصغير والمتعرج 

(67.36±6.83 μm)، الحتوائو عمى الغشاء المطاطي الداخمي Internal elastic 

membrane،  المبطنة لتجويفو المكون من طبقة مفردة من خاليا  البطانيةخاليا الفضاًل عن

ذات نواة، ويكون الشريان  لتجويف الحاوي عمى خاليا دم حمرالتي تكون أنويتيا بارزة في ا مغزلية

محاطًا بصفين إلى ثالثة صفوف من األلياف العضمية الممساء المرتبة دائريًا، يتميز فرع قناة 

ي أنو مبطن بصف واحد من النسيج الظيار  (μm 4.12±36.44)الذي يبمغ قطر تجويفو  الصفراء

ألياف عضمية ممساء قميمة  الى، تستند  Simple cuboidal epithelial tissueالمكعبي البسيط 

ومحاط بالنسيج الضام، ويتميز فرع الوعاء الممفاوي بأنو ذو تجويف صغير مبطن بصف واحد من 

   (.,C, B, A 9-4ل )الشك مغزليةة اليخاليا البطانال
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، الحظ فرع من الوريد Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ لمقطع مستعرض (: 9-4شكل )
، (LV)، فرع من الوعاء الممفاوي (BD)، فرع من قناة الصفراء (BHA)، فرع من الشريان الكبدي (HPV)البابي 

، الغشاء (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (RBC)، خاليا الدم الحمر (CT)النسيج الضام 
 ,A :Scale bar= 50 μm. (H&Eممون ) (SMF)واأللياف العضمية الممساء  (IEM)المطاطي الداخمي 

40X. B: 100X  Scale bar= 20 μm,. C:Scale bar= 20 μm; 100X. D :Scale bar= 50 μm; 

40X. 

 

  
بالمجير االلكتروني الماسح  Gallus gallus domesticusالدجاج المحمي البــالــغ طائر كبــد (: 10-4شكل )

(SEM)الكبدي ، الحظ فرع الوريد البابي (HPV)ــ، فرع الش صفراء ـــــن قناة الـــــ، فرع م(BHA)ريان الكبدي ـــ
(BD) فرع من الوعاء الممفاوي ،(LV) ، الحبال الكبدية(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS) االليـــــاف المغراوية ،

(CFالوريد المركزي ،) (CV.)  A: (Scale bar= 100 μm, 380X) .B: (Scale bar= 20 μm, 507X). 

A B 

C D 

A B 
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مون نسيج الكبد بالمون ت Toluidine blueتوليدين االزرق العند استعمال ممون لوحظ 

تظير الخاليا الكبدية المكونة لمحبال الكبدية بمون أزرق غامق ذات نواة واضحة،  إذاألزرق، 

 .(,B, A 11-4)شكل  ويظير النسيج الضام المحيط بالباحات البابية بمون أزرق فاتح

 تظير و  ة المبطنة لمجيبانيات الكبدية غامقة المون مغزلية الشكليخاليا البطانال تظير 

ثم ، (C 11-4)شكل  شكل غير منتظم سابحة في تجويف الجيبانياتذات لون غامق و  كفرخاليا 

 Lipidدل عمى مكان القطيرات الدىنية تالزم الخاليا الكبدية فجوات بيض ظير في سايتوب

droplets شكل( 11-4 الموجودة فييا D,) ( وتحت المجير االلكتروني النافذTEM)  تظير

تحتل معظم سايتوبالزم الخمية الكبدية  جمالقطيرات الدىنية عمى شكل فجوات بيض مختمفة الح

 (.,F, E 11-4تقريبًا )شكل 
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، الحظ النسيج Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ ض لمقطع مستعر (: 11-4شكل )

، (HS)الجيبانيات الكبدية  (،H، الخمية الكبدية )(CV)، الوريد المركزي (PA)بابية  ة، باح(HP)الحشوي الكبدي 
(، حبيبات الكاليكوجين LDالقطيرات الدىنية )(، RBCالدم الحمر )خاليا  ،(N)النواة ، (HC)الحبال الكبدية 

(GG( المايتوكوندريا ،)Miالشبكة ،) البالزمية الداخمية ( الخشنةRER( الغشاء النووي ،)NM.)  A-  ممون
: 40X Scale bar= 50 μm, . C االزرقتوليدين الممون  :Scale bar= 500 μm; 4X.  B االزرقتوليدين ال

 100X Scale bar= 20 االزرقتوليدين الممون : 100X Scale bar= 20 μm,.  D االزرقتوليدين الممون 

μm, . E 34000: مجير الكتروني نافذ X . F 25000: مجير الكتروني نافذ X. 
 

F E 

A

B

C D
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، لوحظ Periodic acid Schiff (PAS) الدوريحمض الأما عند استعمال ممون شيف 

الممون، إذ ظير تمون نسيج الكبد بالمون البنفسجي الغامق وتمون وجود تفاعل موجب قوي مع ىذه 

، وتميزت في (,B, A 12-4)شكل  النسيج الضام المحيط بالباحات البابية بالمون الوردي الفاتح

سايتوبالزم الخاليا الكبدية حبيبات بمون بنفسجي محمر )ارجواني( متمثمة بحبيبات الكاليكوجين 

Glycogen granules شكل( ،12-4 C,.)  و( وجد تحت المجير االلكتروني النافذTEM )

لمخمية  Basalوالقاعدي  Apicalلسايتوبالزم القمي اانتشار واسع لحبيبات الكاليكوجين ضمن 

الكبدية، وتكون بشكل حبيبات صغيرة جدًا متفرقة أو بشكل حبيبات متوسطة بالحجم أو تتجمع ىذه 

 ويالحظ أن الشبكة ،الحبيبات مع بعضيا، وتشكل حبيبات كثيفة داكنة تشبو النجمة أو الوردة تقريباً 

  (.,D 12-4 شكل)ن النتشارىا بين حبيبات الكاليكوجي ،الممساء غير واضحة البالزمية الداخمية
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، الحظ حبيبات Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ لمقطع مستعرض (: 12-4شكل )

، جيبانيات كبدية (N)، نواة (PA)، الباحة البابية (H)كبدية ال الخمية، (KC) كفر، خاليا (GG)الكاليكوجين 
(HS)( الوريد المركزي ،CV( القطيرات الدىنية ،)LD( الغشاء النووي ،)NM( الغشاء النووي الداخمي ،)INM ،)

ممون : A (.RER(، الشبكة البالزمية الداخمية الخشنة )Mi(، المايتوكوندريا )ONMالغشاء النووي الخارجي )
 ,PAS 40X ممون شيف حمض البريوديك :PAS 10X, Scale bar=200 μm, .B شيف حمض البريوديك
Scale bar=50 μm, .C :ممون شيف حمض البريوديك PAS 100X, Scale bar=20 μm, .D مجير :

  .TEM 34000Xالكتروني نافذ 
 

الكبدية ألياف حبال النسيج الحشوي الكبدي السيما في الجيبانيات الكبدية بين ال ظير

لجيبانيات واأللياف المغراوية ابشكل خيوط متقطعة مبعثرة في تجويف  Reticular fibersشبكية 

Collagen fibers  استعمال ممون وذلك من خالل  ضمن النسيج الضام المحيط بالباحات البابية

ظيرت  إذتمون نسيج الكبد بالمون األحمر إلى الوردي الغامق،  ، إذVan Giesonيزن جفان 

وضوح  فضاًل عن ،المونالخاليا الكبدية المكونة لمحبال بمون أحمر ذات نواة واضحة زرقاء 

C 

A 

B  

D 
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أحمر، وظير النسيج الضام المحيط بالباحات البابية بمون أحمر بمون سايتوبالزم تمون الالنويات و 

ة بمون يخاليا البطانال. وتمونت (,A 13-4)شكل متوىج أو أحمر براق لوجود األلياف المغراوية 

 كفرخاليا تمونت ، (,C, B 13-4)شكل  يااتـــــزة مع نويــــــانت ذات نواة متميـــــبنفسجي فاتح وك

وتكون ذات شكل غير منتظم  ،بمون بنفسجي متوسط ذات سايتوبالزم أحمر ونواة داكنة المون

نواة خاليا الدم الحمر بمون أزرق غامق وسايتوبالزم فاتح  توظير  ،سابحة في تجويف الجيبانيات

  (.,D, B 13-4الشكل )

في وجود  (SEM)الدجاج المحمي البالغ تحت المجير االلكتروني الماسح  طائر تميز كبد

خيوط رفيعة متشابكة بين الصفائح الكبدية المكونة من خاليا كبدية وكذلك ضمن تجاويف 

-4التي تقوم بإسناد النسيج الحشوي الكبدي )شكل  مغراويةالكبدية وتدعى باأللياف الالجيبانيات 

13 E,.)  
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، الحظ فرع Gallus gallus domesticusالدجاج المحمي البالغ  طائر كبدلمقطع مستعرض (: 13-4شكل )

، (CF)واأللياف المغراوية  (BD)، فرع قناة الصفراء (BHA)، فرع الشريان الكبدي (HPV) الكبدي الوريد البابي
(، KC) كفر(، خاليا CV(، الوريد المركزي )HS(، الجيبانيات الكبدية )H(، الخمية الكبدية )HCالحبال الكبدية )

ممون فان : 40X Scale bar= 50 μm,. Bيزن، جممون فان : A(. E(، خاليا البطانية )RFااللياف الشبكية )
ممون فان : 100X Scale bar= 20 μm,. Dيزن، جممون فان : 40X Scale bar= 50 μm,. Cيزن، ج
 .,SEM Scale bar=2 μm; 9.46Xمجير الكتروني ماسح : 100X Scale bar= 20 μm,. Aيزن، ج
 

A 

B 

C 

D 

E 
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الدجاج المحمي طائر في كبد  Lymphocytes aggregation تجمعات الممفيةال ماأ

، فقد أظيرت النتيجة الحالية وجود عدد من تجمعات Gallus gallus domesticus البالغ

كذلك يمكن (، ,B, A 14-4)شكل بأحجام مختمفة و ضمن النسيج الحشوي الكبدي،  الخاليا الممفية

  .(,C 14-4 وضمن النسيج الضام المحيط بالباحة )شكل الباحات البابية متجمعة حول تيامالحظ

  

 
، الحظ التجمعات Gallus gallus domesticusكبد الدجاج المحمي البالغ لمقطع مستعرض (: 14-4شكل ) 

)الممفية   الكبدي ، الوريد البابي(HC)، الحبال الكبدية (HS)، الجيبانيات الكبدية (LY)، الخاليا الممفية (
(HPV)،  فرع الشريان الكبدي(BHA)،  فرع القناة الصفراء(BD)( وخاليا الدم الحمر ،RBC.)  40)ممونX, 

C, B, A, H&E Scale bar= 50 μm;.) 
 

النسجية، ان معدل قطر تجويفو اما كيس الصفراء فقد أظيرت الدراسة 

(40367.88±595.92 μmويتكون جداره من ثالث غالالت ،): 

 المخاطية  غاللةالMucosa وتكون بشكل طيات :Folds  مختمفة في حجميا وشكميا

تنقسم  Primary foldsفضاًل عن الترتيب غير المنتظم ليا وتكون بشكل طيات أولية 

B A 

C 
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وىذه األخيرة تنقسم لتكون طيات ثالثية  Secondary foldsىذه لتكون طيات ثانوية 

Tertiary folds كذلك تظير الخبايا ،Crypts  المقطع في المتكونة بين الطيات

 ,C, B 15-4)شكل  دائرية غر منتظمة ضمن ىذه الغاللة مقاطعالمستعرض بشكل 

A, .) 

بسيط مع حافة المخاطية من بطانة ظيارية مؤلفة من نسيج ظياري عمودي  غاللةتتألف ال

 طبقةعمودية ونواة قاعدية الموقع متطاولة بيضوية الشكل و ال عمى السطح القمي لمخاليامخططة 

وقد تحتوي الصفيحة االصيمة عمى تجمعات الصفيحة األصيمة المكونة من نسيج ضام مفكك 

 ميةفاقدة لمطبقة العضالمخاطية  والغاللة Lymphocytesصغيرة منتشرة من الخاليا الممفية 

 (.,E, D, C 15-4)شكل  Muscularis mucosa المخاطية

 العضمية  غاللةالMuscularis وىي الطبقة الوسطى وتكون مؤلفة من عدة صفوف من :

 Circularمرتبة دائريًا  Smooth muscles fiberألياف عضمية ممساء 

arrangement  شكل(15-4 E, D, B, A,.) 

 المصمية  غاللةالSerosa  أو البرانيةAdventitia وىي الطبقة الثالثة المغطية ومؤلفة :

تحاط بطبقة من النسيج الظياري و  ،من نسيج ضام مفكك وتسمى مصمية في سطحيا الحر

، أما السطح المالمس لمكبد Mesotheliumالحرشفي البسيط تدعى بالظيارة المتوسطة 

 (.,D, B, A 15-4شكل البرانية ومؤلف من نسيج ضام مفكك ) لغاللةبا فيدعى

يزن لتموين نسيج كيس الصفراء، تمون النسيج بالمون األحمر، إذ جعند استعمال ممون فان  لوحظ

العضمية  غاللةمون نسيج الصفيحة األصيمة والتمونت الطبقة المخاطية بالمون األحمر الداكن وت

االصيمة واأللياف العضمية  بالمون األحمر البراق وذلك لوجود ألياف المغراوية في نسيج الصفيحة

 (.C, B, A 16-4العضمية )شكل  غاللةفي ال االلياف المغراويةالممساء و 
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، Gallus gallus domesticusالبالغ  لمحميلدجاج اطائر امقطع مستعرض في كيس الصفراء ل(: 15-4شكل )
، إفراز (S)ة المصمية غالل، ال(MUS)العضمية  غاللة، ال(LP)، الصفيحة االصيمة (M)المخاطية  غاللةالحظ ال

)، نسيج لمفاوي منتشر (ET)ظياري النسيج ال، (F) ة، الطي(BS)الصفراء  طية أولية ، (Cr) خبايا، (
(PF،) ( طية ثانويةSF( طية ثالثية ،)Tf( حافة مخططة ،)SB( الياف عضمية ممساء ،)SMF .)A :ممون 

H&E، Scale bar= 200 μm, 10X  .B :ممون H&E، 40X Scale bar= 50 μm,. C :ممون H&E، 
Scale bar= 50 μm, 40X . D :ممون H&E، Scale bar= 50 μm, 40X . E: ممون H&E، Scale 

bar= 20 μm, 100X . 

A 

D C 

B 

E 
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، Gallus gallus domesticusالبالغ  حميلدجاج المطائر امقطع مستعرض في كيس الصفراء ل(: 16-4شكل )

 ة، الطي(S)المصمية  غاللة، ال(MUS)العضمية  غاللة، ال(LP)، الصفيحة االصيمة (M) خاطيةالم غاللةالحظ ال
(F)، االلياف المغراوية (CF) ،ظياري النسيج ال(ET)( افرز الصفراء ،BSخبايا ،) (Cr.) A :فان جيزن، ممون 

Scale bar= 200 μm, 10X . B :فان جيزن ممون، Scale bar= 50 μm, 40X  .C :فان جيزن، ممون 
Scale bar= 20 μm, 100X . 

 
 

A B 

C 
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 لمكبد وكيس الصفراء التكوين الجنيني 4-3

Embryonic development of liver and gallbladder 
 المحميلمكبد في طائر الدجاج التكوين الجنيني  4-3-1

Embryonic development of liver in the local chicken 

 ( ساعة حضانة 77-48عمر )دجاج ن جني 4-3-1-1

 Chicken embryo age (48-72) hour's incubation 

بكبر نمو راسو انة ( ساعة حض27-84عمر )اتصؼ المظير الشكميائي لجنيف الدجاج 

، إذ نحو الجية اليمنى Torsionيرافؽ االنحناء التواء باتجاه المنطقة البطنية، و  flexed ئووانحنا

أصبح  Prosencephalon (Fore brain)الدماغ االمامي الف ذلؾ و  ،Pتخذ الجنيف شكؿ ا

 Tailظيور البرعـ الذنبي ، و Rhombencephalon (Hind brain)تقريبًا لمدماغ الخمفي  موازياً 

bud  في النياية الخمفية لمجنيف، بروز العينيفEyes  االذنيف وEars كذلؾ و  ،عمى جانبي الدماغ

ريقياف اف المساي  مف الخمؼ الوريداف السر يتصؿ بو و  Sظير القمب بشكؿ حرؼ 

Omphalomesentric veins  الوريديف المحييف(Vitelline veins ) ظير خمفييما الشرياناف و

الجنيف باألوعية الدموية  يربطاف المذاف Omphalomesentric arteriesاف المساريقياف ي  السر 

  (.17-8)شكؿ  Extraembryonic blood vesselsخارج جنينية 

 
 

 
  

 

 

A B 

، الحظ الدماغ ( ساعة حضانة84عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنيف الدجاج : (17-4)شكل 
(، شرياف He(، القمب )TB(، البرعـ الذنبي )Rhc(، الدماغ الخمفي )Mec(، الدماغ الوسطي )Prc) االمامي

: B: منظر ظيري لمجنيف، A(. Y(، المح )LOA(، شرياف سري مساريقي ايسر )ROAسري مساريقي أيمف )
 .,2X Scale bar= 400 μmلمجنيف مموف البورؽ القرمزي،  Whole mount (W.M.)التحميؿ الكامؿ 
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بشكؿ  Liver primordiumالكبد  ةبداءظيور جنيف مل كما أظيرت الدراسة الجنينية

لممعي األمامي  Endodermمف الجانب البطني لألديـ الباطف  Evaginationاندالؽ خارجي 

Fore gut االثنى عشر( الذي سيكوف العفج ،Duodenumمس ) يدعى ىذا االندالؽ تقباًل، و

 ديفيوجد عمى جانبيو الوري، و Liver (hepatic) diverticulumبالردب أو الرتج الكبدي 

لمجنيف عمى حافة البواب  Ventral medial lineعند الخط الوسطي البطني  يقييفالمسار السرييف 

يتميز ىذا الردب أو الرتج بأنو امتداد مف ، و Internal intestinal portalاالمامي المعوي 

النسيج الظياري لألديـ الباطف المكوف لممعي األمامي، إذ يتألؼ مف نسيج ظياري عمودي بسيط 

Simple columnar epithelial tissue  مكوف مف خاليا عموديةColumnar cells  متداخمة

 Pseudostratified columnarمظير نسيج ظياري عمودي مطبؽ كاذب  مع بعضيا تكسبيا

epithelial tissue  حاٍو عمى خاليا كأسيةGoblet cells  وحافة مخططةStriated border 

-1متطاولة حاوية عمى ) نواةعند منطقة اتصاؿ الردب بالمعي، تتميز الخاليا العمودية بأنيا ذات 

 (.18-8شكؿ ( نويات واضحة )7

ضانة، يتميز الردب الكبدي ليمثؿ البرعـ ( ساعة ح84تقدـ التكويف الجنيني خالؿ )بو 

 Mesenchymal tissue، الذي يندفع خالؿ نسيج المحمة المتوسطة Hepatic budالكبدي 

لمبرعـ الكبدي  Distal end، تتمايز النياية القاصية Transverse septumلمحاجز المستعرض 

 Anterior or dorsal secondary hepaticالى ردب كبدي ثانوي امامي او ظيري

diverticulum وردب كبدي ثانوي خمفي او بطنيPosterior or ventral secondary 

hepatic diverticulum ،يمتمؾ خاليا كأسية وتقؿ تدريجيًا  يكوف نسيجيما عمودي مطبؽ كاذب

(، 19-8)شكؿ  Fore gutوينحصر وجودىا عمى حافات منطقة االتصاؿ مع المعي االمامي 

 Simple columnar epithelial tissueنسيجيما الى نسيج ظياري عمودي بسيط ويتحوؿ 

مف سطح الجزء القاصي لمردب  Small budsبعدىا ظيرت براعـ صغيرة و  ،(20-8)شكؿ 



                                      الفصل الرابع: النتائج                                                                                                        

 

126 

لمحاجز الكبدي الثانوي الخمفي )البطني( وتمتد ىذه البراعـ الصغيرة خالؿ نسيج المحمة المتوسطة 

مع نسيج المحمة المتوسطة المتزايدة فيصبح محيطًا بالنياية القاصية وتتداخؿ نيايتيا المستعرض 

 (. 21-8لمبرعـ  الكبدي )شكؿ 

ظيور بداءة الكبد بشكؿ اندالؽ  :ىيالجنينية التي ظيرت في ىذا العمر االحداث اف اىـ 

ونًا الردب أو الرتج الكبدي، ثـ خارجي مف الجانب البطني لالديـ الباطف المكوف لممعي االمامي مك

تمايز الى البرعـ الكبدي الذي تتمايز نيايتو القاصية الى ردب كبدي ثانوي امامي )ظيري( وردب 

ظير مف سطح الجزء القاصي لو براعـ صغيرة تمتد خالؿ نسيج ي ثانوي خمفي )بطني(، الذي كبد

   . لمحاجز المستعرض المحمة المتوسطة

 
( ساعة 84خالؿ ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لجنيف الدجاج  (:18-4) شكل

، (No)، الحبؿ الظيري (DA)، األبير الظيري (FG)، المعي األمامي (HD)الحظ الردب الكبدي  حضانة،
(، الخاليا SBالحافة المخططة )(، GCالخاليا الكأسية ) ،(VV)، الوريد المحي (PCV)الوريد القمبي الخمفي 

 ,100Xمموف جزء مكبر لمردب الكبدي،  :10X, H&E Scale bar= 200 μm,. Bمموف  :A. (CCالعمودية )

H&E Scale bar= 20 μm, .  

 

B A 
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( ساعة 84خالؿ ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لجنيف الدجاج (: 19-4) شكل 

 خمفيردب كبدي ثانوي ، (ASHD) اماميثانوي  كبديردب  (،HDالردب الكبدي ) انقساـحضانة، الحظ 
(PSHD) ،( االبير الظيريDA( الحبؿ الظيري ،)No ،)( الحبؿ الشوكيSC ،)( الوريد القمبي الخمفيPCV ،)
 H & E، 10X Scale bar= 200مموف  :A(. SB) (، الحافة المخططةGC(، الخاليا الكأسية )Soالبدينات )

μm, .B مموف :H & E، 100X Scale bar= 20 μm,.  

 
( ساعة 84خالؿ ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لجنيف الدجاج المحمي (: 20-4) شكل

المعي ، (PSHD)، ردب كبدي ثانوي خمفي (ASHD)مامي االثانوي الكبدي الالردب  وضوح حضانة، الحظ
 حاجز المستعرض(، الPCV(، الوريد القمبي الخمفي )No(، الحبؿ الظيري )DAاالبير الظيري )(، FG) االمامي

(TS)( الردب الكبدي ،(HD .A:  مموفH & E، 10X Scale bar= 200 μm, .B مموف :H & E، 100X 
Scale bar= 20 μm,.  

A B 
 

A B 
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( ساعة 84خالؿ ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لجنيف الدجاج : (21-4) شكل

(، HDالردب الكبدي )(، Buالى براعـ صغيرة )( PSHDحضانة، الحظ تفرع الردب الكبدي الثانوي الخمفي )
(، الحبؿ الظيري DAاالبير الظيري ) ،(PCV)الوريد القمبي الخمفي (، ASHDالردب الكبدي الثانوي االمامي )

(No( الحبؿ الشوكي ،)SC( نسيج المحمة المتوسطة ،)MT ،)( المعي االماميFG) .A:  مموفH&E ،10X 
Scale bar= 200 μm,.) B : مموفH&E، 40X Scale bar= 50 μm,.   

 
  ( ساعة حضانة 96-77)عمر  دجاججنين  4-3-1-7

Chicken embryo age (72-96) Hour's incubation  
زيادة انحناء ( ساعة حضانة ب96-27جاج عمر )دلجنيف اتصؼ المظير الشكميائي 

نحو  Cervical flexureكذلؾ زيادة االنحناء القحفي ء جسـ الجنيف نحو الجية اليمنى و التواو 

موقع خمؼ  في مقدمة الجنيف، واصبح موقع العيف الجية البطنية بحيث أصبح الدماغ الخمفي

أجزاء مف القمب  ، وتمييزباتجاه المنطقة البطنية Caudal flexureاالنحناء الذنبي األذف، يالحظ 

 Limb budsف البراعـ الطرفية تكو  ، Ventricleوالبطيف  Sinus venosusوىو الجيب الوريدي 

والبرعماف الخمفياف ىما  ،Wing budsف بالبرعميف الجناحيييدعياف البرعماف األمامياف و  :وىما

 (. 22-8شكؿ ) Leg budsالبرعماف الساقياف 

A B 
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( ساعة حضانة. الحظ 27عمر ) Gallus gallus domestocus المحميالدجاج  طائر جنيف: (22-4شكل ) 

، البرعـ الساقي (WB)البرعـ الجناحي  ،(Rhc)، الدماغ الخمفي (Mec)، الدماغ الوسطي (Prc)الدماغ األمامي 
(LB) ( (، االنحناء الذنبي )االنحناء القحفي ،)( الكوب البصريOC( العدسة ،)Leالجيب ال ،) وريدي

(SV( البطيف ،)V( الشرياف السري المساريقي األيمف ،)ROA( الشرياف السري المساريقي االيسر ،)LOA ،)
 4Xلمجنيف مموف البورؽ القرمزي،  (.W.M): التحميؿ الكامؿ B: منظر ظيري لمجنيف، A (.TBالبرعـ الذنبي )

Scale bar= 200 μm,.  

 
واستمرار ظيور البراعـ  ف االحداث المتعمقة بتكويف الكبدالجنينية عددًا مأظيرت الدراسة 

مف ردبي الكبد الثانوييف، وتمتد البراعـ الكبدية الصغيرة  Small hepatic budsالكبدية الصغيرة 

، Ductus venosusمف الردب الكبدي الثانوي القاصي الخمفي )البطني( الى يميف القناة الوريدية

الى  تمتد البراعـ الكبدية الصغيرة مف الردب الكبدي الثانوي القاصي االمامي )الظيري( وكذلؾ

ف يقعاف عمى جانبي يوريديف السرييف المساريقييف المذيسار القناة الوريدية التي تتكوف مف التحاـ ال

البرعـ الكبدي  ـنحو القمب وتمتحـ اما Cranialالردب الكبدي، وتسير ىذه االوردة بشكؿ قحفي 

دائرية الشكؿ مركزية  نواةبطبقة مف خاليا مكعبة ذات  ة(. وتحاط البراعـ المتكون,A 72-8)شكؿ 

 (.,B 72-8الموقع تمتمؾ نويات واضحة وتدعى بالظيارة المتوسطة )شكؿ 

األسناخ  بظيور Hepatic parenchymaتميز ىذا العمر بتمايز النسيج الحشوي الكبدي 

التي تكوف عمى شكؿ دوائر ذات تجويؼ، ومكونة مف خاليا عمودية  Hepatic aciniالكبدية 

Columnar cells  كروية قاعدية وتقع في الجزء المركزي مف البرعـ الكبدي، او تكوف  نواةذات

تقع في الجزء الحافي )الظيري( لمبرعـ الكبدي وتمتد إلى  Solid massesعمى شكؿ كتؿ صمدة 

A B 
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التي تكوف بأشكاؿ مختمفة قد  Hepatoblastsالكبدية  اتاألروم وسطو، وتتكوف ىذه األسناخ مف

ليا نواة دائرية حاوية  Roundedأو مدورة  Quadrangular، مربعة Polygonalتكوف مضمعة 

بيف الحباؿ الكبدية واالسناخ ضمف  الشعرية الدموية وجود عدد مف االوعيةمع نوية ( 7-1عمى )

(، ظيور الجيبانيات ,B, A 78-8( )شكؿ ,B 72-8نسيج المحمة المتوسطة المحيط بيما )شكؿ 

مة ومبطنة بالخاليا البطانية ظالتي تكوف عريضة وغير منت Hepatic sinusoidsالكبدية 

Endothelial cells التي تكوف مغزلية الشكؿ ،Spindle shape  دائرية او بيضوية  نواةذات

الشكؿ تقع ضمف الجزء المتوسع مف الخمية التي تكوف مستمرة ومتصمة مع بعضيا بعضًا، ويمكف 

 نواة، وتكوف ذات خاليا دائرية حاوية عمى Haemopoietic cellsمالحظة خاليا مكونة لمدـ 

 Red blood الحمرتكويف خاليا الدـ  دائرية الشكؿ مركزية الموقع قاعدية المموف مسؤولة عف

cells  وتوجد عمى شكؿ تجمعات إذ يالحظ انتشار خاليا الدـ غير الناضجة ضمف تجاويؼ

 (. ,B, A 72-8( )شكؿ ,B 78-8الجيبانيات )شكؿ 

التي تكوف عمى شكؿ  Hepatic cordsخالؿ ىذا العمر ايضًا لوحظت الحباؿ الكبدية 

الكبدية التي تكوف مرتبة عمى شكؿ حباؿ متشابكة بسمؾ  اتروماال سالسؿ صمدة غير منتظمة مف

الكبدية  اتاالروم ( وتكوف,B 72-8()شكؿ ,B 78-8أو اكثر غير منتظمة )شكؿ  2( او 1-7)

 (.,C 72-8يظير واضحًا في الجزء المركزي الكبدي )شكؿ  Mitosisذات نشاط انقسامي 

ظيور براعـ كبدية ما يمي: بتتمخص  العمرالجنينية التي ظيرت في ىذا االحداث  اف اىـ

صغيرة مف الردب الكبدي الثانوي القاصي الخمفي )البطني( وزيادة عدد البراعـ الصغيرة في الردبيف 

الثانوييف االمامي والخمفي وتكوينيا لمبرعـ الكبدي المحاط بالظيارة المتوسطة المكونة مف صؼ 

يور الحباؿ الكبدية وتمايز االرومات الكبدية فييما، خاليا مكعبة، وظيور االسناخ الكبدية مع ظ

وظيور الجيبانيات الكبدية وتميز الخاليا البطانية التي تبطنيما، وظيور الخاليا المكونة لمدـ 

 ووجود عدد مف االوعية الدموية الشعرية بيف الحباؿ الكبدية واالسناخ وتكوف القناة الوريدية.
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( ساعة 27عمر ) Gallus gallus domestocus المحميالدجاج  طائر مقطع مستعرض لجنيف: (23-4شكل )

، (CBD)، القناة الصفراوية العامة (D)، االثنى عشر(DV)القناة الوريدية  ،(HB)الحظ البرعـ الكبدي  حضانة،
، االرومة الكبدية (HA)، األسناخ الكبدية (MES)، الظيارة المتوسطة (He)، القمب (WB)البرعـ الجناحي 

(Hb) ،A : مموفH&E ،10X Scale bar= 200 μm, .B : مموفH&E ،100X Scale bar= 20 μm,.  

  
( ساعة 27عمر ) Gallus gallus domestocus المحميالدجاج  طائر مقطع مستعرض لجنيف: (24-4)شكل 

الظيارة ، (HS)، الجيبانيات الكبدية (HA)، األسناخ الكبدية (HB)البرعـ الكبدي  حجـ حضانة. الحظ زيادة
، (DV)، القناة الوريدية (PCV)، الوريد القمبي الخمفي (So)، البدينات (No)، الحبؿ الظيري (MES)المتوسطة 

المحمة  يا، خال(Nu)، النوية (N)، النواة (HC)الحباؿ الكبدية  (،DAاالبير الظيري ) ،(D)االثنى عشر
 =H&E ،100X Scale bar: مموف H&E، 10X Scale bar= 200 μm, .Bمموف : A. (MC)المتوسطة 

20 μm,.  
 

 

 

B A 

B A 
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( ساعة 27عمر ) Gallus gallus domestocus المحميالدجاج  طائر مقطع مستعرض لجنيف (:25-4شكل )
الظيارة ، (D)، االثنى عشر(HB)، البرعـ الكبدي (DV)، القناة الوريدية (HS)الحظ الجيبانيات الكبدية  ،حضانة

، األسناخ الكبدية (E)ة يخاليا البطانال، (HC)الحباؿ الكبدية  (،Hbاالرومة الكبدية ) ،(MES) المتوسطة
(HA) خاليا الدـ ،(BC)، الجياز الكموي (NS)( القمب ،He .) مموف(H&E،) A: (10X Scale bar= 200 

μm,) ،B:  جزء مكبر لممستطيؿB  الناضجةوخاليا الدـ غير  يةناطبخاليا الاليوضح الجيبانيات الكبدية و ،
(100X Scale bar= 20 μm,،) C جزء مكبر لممستطيؿ :C  األسناخة والحباؿ الكبدية و يخاليا البطاناليوضح ،
(100X Scale bar= 20 μm,)، D جزء مكبر لممستطيؿ :D في حالة انقساـ  االرومة الكبدية يوضح خاليا

 .Mitosis (Scale bar= 20 μm, 100X)خيطي 

A 

D C 

B 

 

 

 



                                      الفصل الرابع: النتائج                                                                                                        

 

133 

 عة حضانة )أربعة أيام( ( سا96)جنين دجاج عمر  4-3-1-3

Chicken embryo age (96) hour's incubation (Four day) 

االلتواء و  االنحناء ( ساعة حضانة، بظيور69اتصؼ المظير الشكميائي لجنيف عمر )

تقريبًا  Tailالذنب  مف Head ب الرأساقتر ا ،(C)بشكؿ حرؼ  الجنيف المستمر لمجنيف، إذ يصبح

العيف أجزاء الدماغ بأنيا منتفخة كؿ في منطقتو، و  تتميزو الذنبي، ذلؾ لزيادة االنحناءاف العنقي و و 

  (.26-8شكؿ )ذات شكؿ يشبو المجذاؼ رة، تصبح البراعـ الطرفية أطوؿ و كبي

  
الحظ  ،( ساعة حضانة69عمر ) Gallus gallus domesticus المحميالدجاج طائر جنيف  :(26-4)شكل 

 ، البرعـ الساقي(WB)، البرعـ الجناحي (Rhc)، الدماغ الخمفي (Mec)، الدماغ الوسطي (Prc)الدماغ األمامي 
(LB)( البرعـ الذنبي ،TB( البطيف ،)V( الكوب البصري ،)OC) .A: لمجنيف منظر جانبي، B التحميؿ الكامؿ :

(W.M.)  ،4لمجنيف مموف البورؽ القرمزيX Scale bar= 400 μm.  

 

ضمف التجويؼ البطني  ةالكبدي البراعـبزيادة عمر ىذا الأظيرت الدراسة الجنينية لجنيف 

Abdominal coelom  لمعدةابداءة ذلؾ بعد االنحناء الجانبي لمتخذًا موقعًا إلى جية اليميف و 

Stomach rudiment  تقريبًا  باألسطوانةشبيو الويكوف الكبد المتكوف إلى جية اليسار تقريبًا

 ,B 27-8)شكؿ  Right lobeوالذي يمثؿ الفص األيمف الحاجز المستعرض و القمب  نحوومتجيًا 

A,،)  حظ ظيور بداءة البنكرياس لو وPancreas rudiment  الجية المقابمة لفص الكبد اعمى

الفص واحاطة  (.,B 27-8 شكؿ)مف المعي األمامي  Evagenationخارجي  كاندالؽ األيمف

مكونًا مف لمفص يبدو النسيج الحشوي الكبدي األيمف لمكبد بالظيارة المتوسطة المكعبة الشكؿ و 

B A 
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تتصؿ الحباؿ مع قع في مركز الفص األيمف لمكبد، و ( خاليا ت2-7حباؿ كبدية متفرعة بسمؾ )

الحباؿ  الكبدية الموجودة في الجزء المحيطي لمفص لتكوف الحباؿ الكبدية إذ تمثؿ ىذهاألسناخ 

، (,D, C 27-8)شكؿ  Hepatic tubulesالتي تدعى بالنبيبات الكبدية الوحدات الفارزة لمكبد 

يا ىي الجيبانيات الكبدية المبطنة بخالىذه الحباؿ فسحًا عريضة متفرعة وغير منتظمة و تكوف 

في مناطؽ اخرى متقطعة مع انتشار لخاليا الدـ تي تكوف مستمرة في بعض المناطؽ و ال يةناطالب

 .(,E, C 37-8 شكؿ)غير الناضجة 

 ،وتقع عند محيط الفص Light cellsخاليا فاتحة  :الكبدية بنوعيف اتاالروم ظيرت

في الجزء  ماوال سي ليانقسامي واضح تقع في المركز مع وجود نشاط او  Dark cellsخاليا داكنة و 

القنيات الصفراوية  ظيور بداءة تكويفلوحظ (. ,F 27-8المحيطي لمفص الكبدي المتكوف )شكؿ 

Bile canadiculi( اروم11-4، إذ أف كؿ )شكؿ كبدية تحيط بالقنية  ات(27-8 F, D.) 

تكويف الفص تتمخص بما يمي:  االحداث الجنينية التي ظيرت في ىذا العمر اف اىـ

المتكوف متخذًا موقعًا الى جية اليميف بعد انحناء بداءة المعدة الى جية اليسار  األيمف لمكبد

( خاليا، وظيور 2-7وظيور بداءة البنكرياس، والنسيج الحشوي الكبدي مؤلؼ مف حباؿ بسمؾ )

المؤلفة مف  ة فضاًل عف ظيور بداءة تكويف القنية الصفراويةداكنالكبدية بنوعيف فاتحة و  اتروماال

  كبدية المحيطة بالقنية. ات( اروم4-11)
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( ساعة 69عمر ) Gallus gallus domesticus المحمي الدجاج طائر مقطع مستعرض لجنيف: (27-4)شكل 
، األبير (He)، القمب (PR)، بداءة البنكرياس (D)، االثني عشر (RL)تكوف الفص األيمف الحظ  ،حضانة

، (No)، الحبؿ الظيري (So)، البدينات (SC)، الحبؿ الشوكي (PCV)، الوريد القمبي الخمفي (DA)الظيري 
، الجيبانيات الكبدية (HA)، األسناخ الكبدية (WB)، البرعـ الجناحي (DV)، القناة الوريدية (NS) الجياز الكموي

(HS) الظيارة المتوسطة ،(MES) ،نيةاطخاليا البال (E) خاليا الدـ ،(BC) خاليا فاتحة ،(LC) داكنة، خاليا 
(DC) الحباؿ الكبدية ،(HC) القنيات الصفراوية ،(BIC)( القناة الصفراوية المشتركة ،CBD .)A : مموفH & 

E ،4X Scale bar= 500 μm,. B مموف :H&E ،10X Scale bar= 200, μm. Cجزء مكبر لممستطيؿ : 
(A)  مموفH&E ،100X Scale bar= 20, μm .D( جزء مكبر لممستطيؿ :B)  مموفH&E ،100X 

Scale bar= 20, μm .E( جزء مكبر لممستطيؿ :C)  مموفH&E ،100X Scale bar= 20, μm .F جزء :
 .  H&E ،100X Scale bar= 20, μmمموف  (Dمكبر لممستطيؿ )

  

 

D C 

F E 

B A   
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 خمسة أيام حضانةعمر  جنين دجاج 4-3-1-4 
Chicken embryo age five days incubation 

نيف مع زيادة حجـ الجحضانة ب اياـ (2الشكميائي لجنيف دجاج عمر ) اتصؼ المظير

المستقبمية منطقة المع تميز ، Lensالعيف كبيرة مع وضوح العدسة اقتراب الرأس مف الذنب، و 

في البرعـ  Digitalف صفائح األصابع تكو  و الساقي البرعميف الجناحي و اتضح  Beakمنقار لم

  (.28-8شكؿ )لكف األصابع غير مفصولة الساقي أوضح مما في البرعـ الجناحي 

  
الحظ العيف  ( يـو حضانة،2)عمر  Gallus gallus domesticus محميالدجاج جنيف طائر ال :(28-4)شكل 
(Ey) العدسة ،(Le) البرعـ الجناحي ،(WB) البرعـ الساقي ،(LB) البرعـ الذنبي ،(TB) الدماغ األمامي ،
(Prc) الدماغ الوسطي ،(Mec)( المنقار ،B .)A ،منظر جانبي لمجنيف :B التحميؿ الكامؿ :(W.M.)  لمجنيف

  .4X ،Scale bar= 800 μmمموف البورؽ القرمزي، 

 
الجزء زيادة في حجـ الفص األيمف الذي اصبح يحتؿ  جنيفمأظيرت الدراسة الجنينية ل

إلى يميف المعدة،  Nephric system بطني إلى األسفؿ مف الجياز الكموياأليمف مف التجويؼ ال

ًا النياية العميا اليسرى لمفص األيمف ليكوف بروز  Differentiationخالؿ اليوـ الخامس تتمايز 

 Ventralيكوف الكبد محاطًا بغشاء ىو الرباط المنجمي البطني ، و يمثؿ بداية تكويف الفص األيسر

falciform ligament  الرباط الكبدي المعدي الظيري وDorsal gastrohepatic ligament ،

موجودة الو  Portal veinلوريد البابي وا Hepatic veinلموريد الكبدي تبدأ القناة الوريدية المكونة و 

 شكؿ)دريجيًا مكونة تفرعات، تمتد ىذه التفرعات نحو الفص األيسر في الفص األيمف بالتوسع ت

8-29 A,) مف  يمف، إذ يكوف محاطًا بطبقة مفردةمع الفص األ، يتشابو الفص األيسر نسيجًا

A A 
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 فيو أما النسيج الحشوي الكبدي ،Mesotheliumبالظيارة المتوسطة مكعبة الشكؿ تدعى خاليا 

شكؿ مرتبة عمى شكؿ حباؿ متفرعة وغير منتظمة مكعبة ال-كبدية ىرمية اتاروممؤلؼ مف 

 مفر تفرعًا وتشابكًا في الفص األيباؿ الكبدية بأنيا أكثتتميز الحو  ،في محيط الفص واضحة وأسناخ

الحباؿ  الفص األيمف أكثر مف األيسر، وتحصر تكوف في محيط ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لألسناخو 

انيات الكبدية بأنيا أقؿ تتميز الجيبدية غير منتظمة الشكؿ و الكبدية فسحًا تمثؿ الجيبانيات الكب

رة، كبيتي تكوف فييا الجيبانيات عريضة و صغيرة في الفص األيمف مما في الفص األيسر العرضًا و 

غير متصمة عمى األغمب  التي تكوف متقطعةو مغزلية الشكؿ البطانية الخاليا التبطف الجيبانيات ب

في الفص  حةفاتالكبدية ال اتاالروم تنتشرو  (B, A 29-8شكؿ )رى تكوف متصمة خفي مناطؽ او 

كبدية ىرمية  ة( اروم12-9تترتب مف )لفص األيمف عند محيط الفص األيسر، األيسر أكثر مف ا

 (.,C, B 29-8)شكؿ الشكؿ حوؿ القنية الصفراوية 

ظيور الفص االيسر وزيادة في ىي لجنينية التي ظيرت في ىذا العمر اىـ االحداث ا اف

حجـ الفص األيمف مع احاطة فصي الكبد بالرباط المنجمي البطني والرباط الكبدي المعدي الظيري 

 ( خمية حوؿ القنية الصفراوية.12-9اليسر وترتيب مف )الكبدية في الفص ا اتاالروم وانتشار
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 ،عمر خمسة أياـ حضانة Gallus gallus domesticus المحمي مقطع مستعرض لجنيف الدجاج: (29-4)شكل 

مي البطني جالرباط المن، (DV)، القناة الوريدية (St)، المعدة (LL)، الفص األيسر (RL)الحظ الفص األيمف 
(VFL) الرباط الكبدي المعدي الظيري ،(DGL) الحباؿ الكبدية ،(HC) األسناخ الكبدية ،(HA) الجيبانيات ،
(، الظيارة E(، الخاليا البطانية )BIC(، القنية الصفراوية )Hbاالرومة الكبدية )، (BC)، خاليا الدـ (HS)الكبدية 

 H & E ،10X Scale bar= 200مموف : A (.LC( الخاليا الفاتحة )DC(، الخاليا الداكنة )MESالمتوسطة )

μm, ،B : مموفH & E ،100X Scale bar= 20 μm, ،C : مموفH & E، 100X Scale bar= 20 μm, 
  

 ستة أيام حضانة عمر  جنين دجاج 4-3-1-5

Chicken embryo of Six day incubation  
بالزيادة في حجمو مع حضانة،  اياـ( 9عمر )دجاج لجنيف  اتصؼ المظير الشكميائي

يكوف محيط لؾ البراعـ الجناحية والساقية، و العدسة كذووضوح العيف و  ،وضوح نمو خارجي لممنقار

 (.30-8)شكؿ صفيحة األصابع لمجناح مدورة مع وضوح حدود األصابع في القدـ 

A 

C B 
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أياـ  (9)عمر  Gallus gallus domesticus المحميدجاج منظر جانبي لجنيف طائر ال :(30-4)شكل 
 .(B)، المنقار (LB)، البرعـ الساقي (WB)البرعـ الجناحي  ،(Le)، العدسة (Ey)الحظ العيف  ،حضانة

 
 الى اً ، إذ اصبح الكبد متمايز اكتماؿ تشكؿ الفص األيسرلمجنيف أظيرت الدراسة الجنينية 

 Cranial endالنياية القحفية تقع الكبد معظـ التجويؼ البطني، و يشغؿ و أيسر يمف و فصيف أ

، أما النياية القحفية لمفص األيسر Nephric system قريبة مف الجياز الكمويلمفص األيمف 

 Caudal endتكوف النيايات الذنبية ، و Glandular stomachقريبة مف المعدة الغدية فكانت 

، Transverse fissureشؽ مستعرض  ظير في ىذا العمر ايضاً و  لكال الفصيف قريبة مف القمب،

بداءة الفص الوسطي  الحافة الجانبية العميا لمفص األيسر إلى فصيف يمثالف مثؿ بداية تمايزاذ ي

Medial lobe rudiment  بداءة الفص الجانبي وLateral lobe rudiment  31-8)شكؿ B, 

Aبدية (، وكذلؾ يظير في المقطع المستعرض لمجنيف اف فص الكبد يقع ايضًا ضمف تجاويؼ ك

 Dorsal hepaticتدعى بالتجاويؼ الكبدية الظيرية نى ويسرى( )يم ظيريةوىي اثنتاف  :أربعة

cavities )تدعى بالتجاويؼ الكبدية البطنية ، واثنتاف بطنية )يمنى ويسرىVentral hepatic 

cavities  شكؿ(31-8 A, .)  

المتفرقة مف فصي لوحظ في ىذا العمر أيضًا وجود حبيبات ارجوانية الموف في المناطؽ 

، إذ تنتشر في سايتوبالـز Glycogen granulesات الكاليكوجيف بالكبد وتكوف قميمة تمثؿ الحبي

الكبدية التي يطمؽ عمييا االف الخاليا الكبدية  اتلالروم Apical partالجزء القمي 
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Hepatocytes التي تعد مف مميزات الخاليا يا في تكويف حبيبات الكاليكوجيف نتيجة لنشاط

 (.,A 32-8إيجابيًا )شكؿ  (PAS)الكبدية الناضجة، إذ ظير تفاعؿ 

أوضح التركيب النسجي لمكبد انتظاـ اكثر لمخاليا الكبدية ذات الشكؿ المضمع 

Polygonal  متعشقة( بشكؿ حباؿ متفرعة متشابكةAnastomosing مف جراء التقاء االسناخ )

غير انحسار الجيبانيات الكبدية ووجود كميات قميمة مف خاليا الدـ  مف بعضيا البعض، مع

( مف الخػػػػػػاليا الكبديػػػػػػة اليرمية 11-9(، واحاطة القػػػػنيات الصفراوية بػ ),B 32-8الناضجة )شكؿ 

ال سيما في الجزء المحيطي لمكبد فضاًل ط االنقسامي في الخاليا الكبدية الشكؿ، مع استمرار النشا

ف تمايز اكثر لمخاليا الفاتحة والخاليا الداكنة، إذ توجد الخاليا الفاتحة عند محيط فصي الكبد ع

(، كما لوحظ ,C 32-8عمى شكؿ كتؿ، وتقع الخاليا الداكنػػػػػػة في مركز الفص الكبدي )شكؿ 

نحو الفص  يمتدلفػػػػػػص األيمف لمكبد الذي ضمف ا Hepatic veinظيور مقطع لموريد الكبدي 

وىي  Kupffer cells كفر(. ظير خالؿ ىذا العمر ايضًا خاليا B, A 31-8االيسر )شكؿ 

خاليا كروية صغيرة غامقة الموف قريبة مف جدار الجيبانيات الكبدية، وتميزت بوضوح مف خالؿ 

طة ( وضوح الخاليا المكعبة الشكؿ لمظيارة المتوسD 19-8)شكؿ  االزرؽتوليديف الاستخداـ مموف 

 (.C, B 32-8المحيطة بفصي الكبد )شكؿ 

تمايز الكبد الى فصيف، ايمف ىي: اىـ االحداث الجنينية التي ظيرت في ىذا العمر  اف

وايسر كذلؾ تمايز الفص االيسر الى فصيف يمثالف بداءتي الفص الوسطي والجانبي، مع ظيور 

الى خاليا كبدية مضمعة الشكؿ  الكبدية اتاالروماربع تجاويؼ كبدية تحيط بفصي الكبد، تمايز 

( 11-9تمتاز بنشاطيا في انتاج حبيبات الكاليكوجيف وانتظاميا بشكؿ حباؿ متفرعة واحاطة )

ضمف تجاويؼ  كفرخاليا كبدية بالقنية الصفراوية، وظيور مقاطع لموريد الكبدي، وظيور خاليا 

 الجيبانيات الكبدية التي بدأت باالنحسار.
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الحظ  ،( أياـ حضانة9عمر ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لجنيف الدجاج (: 31-4شكل )

، بداءة الفص الجانبي (MLR)، بداءة الفص الوسطي (TF)، الشؽ المستعرض (LL)تمايز الفص األيسر 
(LaLR) الفص األيمف ،(RL) األبير الظيري ،(DA) الجياز الكموي ،(NS) البرعـ الجناحي ،(WB) القمب ،

(He) المعدة الغدية ،(GS) التجويؼ الكبدي الظيري األيمف ،( )، التجويؼ الكبدي الظيري األيسر ( ) ،
)التجويؼ الكبدي البطني األيمف  )األيسر  بطني، التجويؼ الكبدي ال( ، الحباؿ (HV)، الوريد الكبدي (

 H&E ،4X: مموف A. (No)، الحبؿ الظيري (SC)الحبؿ الشوكي  ،(HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الكبدية 
Scale bar= 500 μm, .B مموف :H&E ،10X Scale bar= 200 μm,.   

  

   
  

 
 
 
 

A B 

A B 

C D 

 اياـ( 9عمر ) Gallus gallus domesticus المحمي الدجاج طائر مقطع مستعرض لجنيف: (37-4)شكل 
، الحباؿ الكبدية (DC)، الخاليا الداكنة (LC)، الخاليا الفاتحة (GG) حبيبات الكاليكوجيفالحظ  ،حضانة
(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS) خاليا الدـ ،(BC) ،ة يناطخاليا البال(E) ،الصفراوية  اتالقني(BIC) خاليا ،
 PAS، 100X Scale bar= 20مموف  :A (.MES(، الظيارة المتوسطة )HA(، االسناخ الكبدية )KCكبفر )

μm,. B:  مموفH&E، 40X Scale bar= 50 μm,. C:  مموفH&E، 100X Scale bar= 20 μm,. 
D:  100 التوليديف االزرؽ،مموفX Scale bar= 20 μm,. 
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 يام حضانةسبعة أعمر  دجاججنين  4-3-1-6

Chicken embryo of Seven days incubation  
بالزيادة في حجمو ومنطقة  حضانة اياـ( 2الشكميائي لجنيف دجاج عمر )اتصؼ المظير 

فضاًل عف العدسة ووضوح المنقار اكثر وضوحًا مف المرحمة العمرية السابقة والعيف تكوف كبيرة 

اكثر لمبراعـ الجناحية فضاًل عف الساقية الذي يتوضح االنحناء في مفصؿ الركبة ووضوح حدود 

عمى السطح الظيري لمجنيف ونمو واضح  Feather papillaاألصابع فيو ووجود حميمات ريشية 

لمكبد انو ذو لوف  الشكميائيةواظيرت الدراسة (، ,A 22-8)شكؿ  Tail regionلممنطقة الذنبية 

أيسر مؤلؼ مف فصيف أيمف و وردي الى بني مصفر تقريبًا ويشغؿ معظـ التجويؼ البطني و 

ف معا بعضيما في الجية االمامية مف المنطقة الوسطية بوساطة رباط مستعرض اطيرتب

Transverse ligamentمى فص وسطي كبير وفص جانبي عمًا ، ويكوف الفص األيسر مقس

 .(,B 22-8)شكؿ  صغير

  
العيف  الحظ حضانة، اياـ( 2عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنيف طائر الدجاج  (:33-4شكل )

(Ey( العدسة ،)Le( البرعـ الجناحي ،)WB( البرعـ الساقي ،)LB( المنقار ،)B( الذنب ،)T،)  الفص األيمف
(RL) الفص األيسر ،(LL). A .منظر جانبي لمجنيف :B.منظر ظيري لكبد الجنيف :  

 

بتمايز الكبد الى فصيف، ايمف وايسر الذي يتمايز الى جنيف مأظيرت الدراسة الجنينية ل

فص وسطي، واخر جانبي صغير، ووضوح مقاطع الوريد الكبدي ضمف الفصيف األيمف وااليسر 

لوحظت قناة الوريد المركزي و (، ,A 28-8الرباط المستعرض بيف الفصيف )شكؿ وخالؿ 

B A 
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Central vein  المبطنة بالخاليا البطانية وتترتب بعض الحباؿ الكبدية بصورة شعاعية حوليا وال

بد مف اإلشارة الى اف االوردة المركزية في الفص األيمف تكوف اكثر عددًا مما في الفص االيسر 

( خمية كبدية مضمعة الشكؿ 7تنتظـ الحباؿ الكبدية في ىذا العمر بسمؾ )(، B, A 28-8)شكؿ 

( نوية متميزة وواضحة، ويقؿ ظيور الخاليا الفاتحة في محيط 7-1دائرية حاوية عمى ) نواةذات 

الفصيف، ويكثر ظيور الخاليا الداكنة ضمف النسيج الحشوي الكبدي لمفصيف، وينحسر شكؿ 

االسناخ تدريجيًا وتصبح فسح الجيبانيات الكبدية اقؿ عرضًا ومبطنة بالخاليا البطانية التي تكوف 

ليست مستمرة مع مالحظة زيادة اعداد خاليا الدـ غير الناضجة في مراحؿ مختمفة مف متقطعة و 

 (.D, B 28-8التكويف )شكؿ 

( خمية 11-8يا الكبدية المحيطة بالقنية الصفراوية مف )خالواصبح في ىذا العمر عدد ال

ذلؾ بزيادة تفاعاًل ايجابيًا اكثر مف اليوـ السابؽ و  PAS(، كما اظير تفاعؿ D, C 28-8)شكؿ 

(، وفي ,A 22-8تجمع حبيبات الكاليكوجيف االرجوانية الموف في سايتوبالـز الخاليا الكبدية )شكؿ 

ألوؿ مرة وبكميات قميمة وكانت بشكؿ  Lipid dropletsىذا العمر ظيرت القطيرات الدىنية 

التوليديف  ضمف سايتوبالـز الخاليا الكبدية واتضحت مف خالؿ استخداـ مموف ة بيضفجوات صغير 

 قسـ مف خالياىا الظيارة المتوسطة المحيطة بالكبد بتحوؿ تتميز ( و ,B 22-8)شكؿ  االزرؽ

 (.,C 28-8خالياىا ما بيف المكعبة الى الحرشفية )شكؿ 
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ـ ايا( 2عمر ) Gallus gallus domesticus المحميالدجاج  طائر مقطع مستعرض لجنيف: (34-4شكل ) 
، (LaL)، الفص الجانبي (ML)، الفص الوسطي (LL)، الفص األيسر (RL)الحظ الفص األيمف  حضانة،

، التجويؼ الكبدي (TS)، الحاجز المستعرض (GS)، المعدة الغدية (HV)، الوريد الكبدي (CV)الوريد المركزي 
)الظيري األيمف  (، الخاليا HC(، الحباؿ الكبدية )HS، الجيبانيات الكبدية )(TL)الرباط المستعرض  ،(

(، BC(، خاليا الدـ )E(، الخاليا البطانية )MES(، الظيارة المتوسطة )DC(، الخاليا الداكنة )LCالفاتحة )
 H&E ،40X Scale: مموف H&E ،4X Scale bar= 500 μm, .B: مموف A (.BICالقنية الصفراوية )

bar= 50 μm,. C مموف :H&E ،100X Scale bar= 20 μm, .D مموف :H&E ،100X Scale bar= 

20 μm,. 
 

 
 

 

A B 

D C 
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 ،حضانة اياـ( 2عمر ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لجنيف طائر الدجاج : (35-4شكل )
، (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحباؿ الكبدية (GG)، حبيبات الكاليكوجيف (LD)الحظ القطيرات الدىنية 

 100X Scale، االزرؽتوليديف ال: مموف PAS ،100X Scale bar= 20 μm,.B: مموف A. (KC) كفرخاليا 

bar= 20 μm,. 
 

حضانة تحت المجير االلكتروني الماسح  اياـ( 2) المحميكبد جنيف طائر الدجاج  ظير

Scanning electron microscope (SEM)، انو مكوف مف الخاليا الكبدية متعددة األسطح ب

Polyhydral  ىرمية قصيرةLow pyramid  القصيرالعمودي أقرب إلى الشكؿLow 

columnar shape، ( خاليا كبدية ىرمية الشكؿ 11-8مرتبة عمى شكؿ حباؿ كبدية وكذلؾ )

( وظيرت الجيبانيات الكبدية كفسح غير منتظمة B, A 29-8مرتبة حوؿ القنية الصفراوية )شكؿ 

وتمر (، μm 1.87±44.21)ومتفرعة وعريضة محصورة بيف الحباؿ الكبدية بمغ معدؿ عرضيا 

  (.,C 63-4خالليا مجاميع كبيرة مف خاليا الدـ غير الناضجة )شكؿ 

 

B A 
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 Gallus gallus المحميمقطع بالمجير االلكتروني الماسح لكبد جنيف طائر الدجاج  (:36-4شكل )

domesticus ( 2عمر ) الحظ الخاليا الكبدية  ،حضانةأياـ(H) الجيبانيات الكبدية ،(HS) خاليا الدـ ،(BC) ،
. A: Scale bar= 10 µm, 3.29X. (HV)، الوريد الكبدي (HC)، الحباؿ الكبدية (BIC)القنية الصفراوية 

B: Scale bar= 10 µm; 3.03X .C :Scale bar= 10 µm, 1.62X. 
 

في تجويفو خاليا دـ غير وجد و  Fenestrated اً بكونو مثقبتميز جدار الوريد المركزي و 

لوحظت مقاطع و (، ,A 22-8كبدية متفرعة )شكؿ  ركزي بحباؿ مف خالياط الوريد الميناضجة، وح

ف كا( و 17.35μm±136.28)بمغ معدؿ قطره قد كبيرة تعود الى الوريد الكبدي الواسع التجويؼ، و 

 (.,B 22-8محاطًا بالحباؿ الكبدية )شكؿ 

C 

B A 
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 Gallus gallus المحميمقطع بالمجير االلكتروني الماسح لكبد جنيف طائر الدجاج : (37-4شكل )

domesticus ( 2عمر )الحظ الوريد المركزي  ،حضانة اياـ(CV) ،مثقب (Fe) الوريد الكبدي ،(HV) ،
 A :Scale bar= 10  .(H)، الخاليا الكبدية (BC)، خاليا الدـ (HC)، الحباؿ الكبدية (HS)الجيبانيات الكبدية 

µm; 2.79x.  B :Scale bar= 10 µm; 1.27 x.  
 

 Gallus المحميلكبد جنيف طائر الدجاج  Ultrastructureأظير التركيب الدقيؽ 

gallus domesticus ( 2عمر )حضانة تحت المجير االلكتروني النافذ  اياـ(TEM) 

Transmission electron microscope دائرية أو بيضوية الشكؿ  نواة، الخاليا الكبدية ذات

غشاء نووي  ىما: ، مؤلؼ مف غشائيفNuclear membraneتقريبًا محاطة بالغشاء النووي 

، Outer nuclear membraneوغشاء نووي خارجي  Inner nuclear membraneداخمي 

تميز المادة و ، Nuclear poresويتميز الغشاء النووي باحتوائو عمى ثقوب تدعى الثقوب النووية 

تتركز بعض مف ىذه المادة و ، Heterochromatinالكروماتينية داخؿ النواة بأنيا متباينة الكثافة 

( 7-1اة، وحاوية عمى )عمى الجدار الداخمي لمغشاء النووي الداخمي أو ضمف الجزء الوسطي لمنو 

التي يمكف  Cellular organellesنويات صغيرة كثيفة تظير بموف داكف، مف العضيات الخموية 

، التي تظير بأشكاؿ Mitochondriaمشاىدتيا في ىذه المرحمة العمرية ىي المايتوكوندريا 

غشاء النووي. المنطقة القريبة مف النواة أو ال في ، وتنتشرأو بيضويمختمفة فمنيا مستدير 

 Rough endoplasmic (RER)الخشنة  البالزمية الداخميةمالحظة الشبكة وباالمكاف 

reticulum عمى شكؿ صياريج  تظير ، وCisterns  بالقرب مف الغشاء النووي أو تظير عند

A B 
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(، B, A 24-8لمرحمة العمرية )شكؿ قميمة ضمف ىذه اكانت قة المحيطة بالمايتوكوندريا و المنط

متوسطة الحجـ داكنة صغيرة و الكاليكوجيف وكانت سايتوبالـز الخمية الكبدية حبيبات ظير في 

داكنة  Rosetteوقد تتجمع ىذه الحبيبات مع بعضيا وتعطييا مظيرًا يشبو النجمة أو الوردة الموف، 

الموف، وتظير ىذه الحبيبات ضمف السايتوبالـز متجمعة ضمف مناطؽ تدعى بمناطؽ الكاليكوجيف 

Glycogen area  أو متفرقة، نالحظ أف مناطؽ الكاليكوجيف ال تتخمؿ بيف المايتوكوندريا والشبكة

 Smoothالممساء البالزمية الداخميةالشبكة  ياوجد ضمنالبالزمية الداخمية الخشنة، وي

endoplasmic reticulum (SER) 24-8، التي تظير قميمة ضمف ىذه المرحمة العمرية )شكؿ 

C, A.)  ظت فجوات صغيرة واخرى كبيرة قميمة بيضاء خالية مف أي مادة منتشرة ضمف كما لوحو

سايتوبالـز الخمية الكبدية تمثؿ القطيرات الدىنية وتظير قريبة مف النواة وأحيانًا مف المايتوكوندريا 

كنقاط صغيرة منتشرة  Ribosomesحظ أيضًا انتشار الرايبوسومات و ل( و C, B, A 24-8)شكؿ 

 (.C, B, A 24-8يتوبالـز الخمية الكبدية )شكؿ وبكثرة في سا

  

   

B A 

C 

 Gallus gallusلكبد جنيف طائر الدجاج المنزلي  (TEM)مقطع بالمجير االلكتروني النافذ : (38-4)شكل 

domesticus ( 2عمر) حضانة، الحظ النواة  اياـ(N) النوية ،(Nu) مايتوكوندريا ،(Mi) حبيبات الكاليكوجيف ،(GG) ،
، الغشاء النووي الداخمي (NM)، الغشاء النووي (RER)الخشنة  البالزمية الداخمية الشبكة، (LD)القطيرات الدىنية 

(INM) الغشاء النووي الخارجي ،(ONM) الثقوب النووية ،(NP) رابيوسومات ،(R) مناطؽ الكاليكوجيف ،(GA.) A :
34000X. B :46000X. C :25000X. 
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تمايز اكثر لفصي الكبد األيمف  ىي: اىـ االحداث الجنينية التي ظيرت في ىذا العمر اف 

كبير واخر جانبي صغير مع ظيور قناة الوريد المركزي ضمف  يوااليسر المتمايز الى فص وسط

( 7ؿ الكبدية بسمؾ )فصي الكبد المميزة بالترتيب الشعاعي لمحباؿ الكبدية حولو كذلؾ انتظاـ الحبا

( خاليا كبدية حوؿ القنية الصفراوية، وظيور القطيرات الدىنية 11-8مف ) تترتبخمية كبدية و 

خاليا الظيارة قسـ دية فضاًل عف الحبيبات الكاليكوجينية وتحوؿ ضمف سايتوبالـز الخمية الكب

 المتوسطة الى الشكؿ الحرشفي.

 ثمانية أيام حضانة جنين دجاج عمر  4-3-1-7

Chicken embryo age Eight days incubation  
حضانة بالزيادة في حجمو ووضوح أكثر  اياـ( 4مظير الشكميائي لجنيف عمر )اتصؼ ال

الساقية إذ يتوضح االنحناء فوؽ سطح كرة العيف ونمو أكثر لألطراؼ الجناحية و  Eyelidلمجفف 

مع وضوح أكثر  Kneeي مفصؿ الركبة الجناح وانحناء القدـ ف Elbowأكثر في منطقة كوع 

ريشية عمى السطح القدـ فضاًل عف زيادة قميمة لصفوؼ الحميمات الالجناح و  Toesألصابع 

الشكميائية لكبد جنيف عمر أظيرت الدراسة و  ،(,A 39-8ة الذنب شكؿ )منطقالظيري لمجنيف و 

 (.,B 26-8شكؿ ) مصفر تقريباً بني حضانة أنو ظير بموف  اياـ( 4)

  
العيف  الحظ ،حضانة اياـ( 4عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنيف طائر الدجاج  (:39-4شكل )

(Ey( الجفف ،)El ،)( الذنبT( القدـ ،)L( الجناح ،)W( الفص األيمف ،)RL ،) الفص األيسر(LL). A :
   : منظر ظيري لكبد الجنيف.B. منظر جانبي لمجنيف

 

B A 
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مف النسيج الحشوي ظيور عدد أكبر مف الخاليا الكبدية ضأظيرت الدراسة الجنينية 

السطح الداخمي لمغالؼ  كثفة عمىكروماتينية ممادة ( نوية و 7-1دائرية ذات ) نواةالكبدي، تمتمؾ 

ة التي داكنصي الكبد مع زيادة الخاليا التناقص في الخاليا الفاتحة الموجودة في محيط فالنووي، و 

ضيؽ الجيبانيات جميع أجزاء فصي الكبد مع تفرع وتشابؾ واضح لمحباؿ الكبدية، و  وجدت في

مفة مف التكويف في تجاويفيا، مع قمة مراحؿ مخت في ظيور زيادة في خاليا الدـ التي ىيو الكبدية 

( خاليا، 4-9أصبح مف ) فقداوية، في عدد الخاليا الكبدية اليرمية الشكؿ المحيطة بالقنية الصفر 

ألوردة المركزية فقد لوحظ اأما  ،(,C, B, A 40-8داكنة شكؿ )قسـ منيا خاليا فاتحة و  كافو 

(، ,A 81-8حوليا شكؿ ) تيفشعاعيًا بسمؾ خميورة حباؿ مرتبة زيادة انتظاـ الخاليا الكبدية بص

ظيور أوعية دموية صغيرة ضمف النسيج الحشوي الكبدي، تمثؿ بداية تكويف الوريد  فضال عف

األوردة  فضاًل عفكانت مبطنة بالخاليا البطانية، و  .Hepatic portal veinالبابي الكبدي 

 ,C 81-8المستعرض بينيما شكؿ ) الرباطة التي توجد ضمف الفصيف األيمف واأليسر و الكبدي

A, أظير تفاعؿ (، وPAS  تراكـ حبيبات الكاليكوجيف في سايتوبالـز تفاعاًل إيجابيًا بزيادة ظيور و

زيادة عدد  االزرؽقاطع الممونة بمموف التوليديف ظيرت الم(، و ,A 81-8الخاليا الكبدية شكؿ )

الدراسة تحوؿ  اوضحت (.,B 81-8القطيرات الدىنية ضمف سايتوبالـز الخاليا الكبدية شكؿ )

تشكؿ مع النسيج الضاـ سطة المكعبة إلى حرشفية الشكؿ، و خاليا الظيارة المتو كامؿ ل

Connective tissue  تحتيا محفظة تدعى بمحفظة كميسوفGlisson's capsule ( 8شكؿ-

81 C,.) انتظاميا بشكؿ زيادة الخاليا الكبدية و ىي: العمر  ىـ األحداث الجنينية لجنيف ىذاأ اف

بداية ظيور لألوردة و األيسر المركزية ضمف فصي الكبد األيمف و حباؿ شعاعيًا حوؿ مقاطع األوردة 

 مفالقطيرات الدىنية ض، وزيادة حبيبات الكاليكوجيف و بطانيةلة بالخاليا انالبابية الكبدية المبط

تكوف وسطة المكعبة إلى خاليا حرشفية و رة المتاتحوؿ كامؿ لخاليا الظيسايتوبالـز الخاليا الكبدية و 
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( يوضح مراحؿ 87-7ىذا العمر تكوف فصوص الكبد قد تمايزت والشكؿ ) وبنياية سوفيمحفظة كم

  .تكويف فصوص الكبد

    

  
 

 ،حضانةأياـ ( 4عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج : (44-4)شكل 
، (BC)، خاليا الدـ (HPV)، الوريد البابي الكبدي (CV)الوريد المركزي (، LLالفص االيسر )، (RL)الحظ الفص األيمف 

)، التجويؼ الكبدي الظيري األيمف (GS)ية دالمعدة الغ )، التجويؼ الكبدي الظيري األيسر ( ، (He)، القمب (
، (DC) داكنة، الخاليا ال(LC)، الخاليا الفاتحة (BIC)، القنية الصفراوية (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحباؿ الكبدية 
 A :10X Scale bar= 200 µm; .B :40X Scale bar= 50 (.H&E)مموف  (C(، المحفظة )HVالوريد الكبدي )

µm; ِ .C: 100X Scale bar= 20 µm;. 

  
 

 

B A 

C B 

A 

 اياـ( 4عمر ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي : (41-4)شكل 
، (KC) كفر، خاليا (HS)الجيبانيات الكبدية ، (LD)القطيرات الدىنية  ،(GG)حبيبات الكاليكوجيف الحظ  ،حضانة

 =100x Scale bar االزرؽتوليديف المموف  :PAS 100X Scale bar= 20 µm; .Bمموف  :A (.BCخاليا الدـ )

20 µm; . 
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 العمر كوين الكبدت

 

 حضانة ( ساعة84)

 

 حضانة ( ساعة84)

 

 حضانة ( ساعة84)

 

 حضانة ( ساعة27)

 

 حضانة ( ساعة27)

 

 حضانة ( ساعة27)

 

 ( ساعة حضانة27)

 

 ( ساعة حضانة69)
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 حضانة ( اياـ2)

 

 حضانة ( اياـ9)

 

 حضانة ( اياـ2)

 

 حضانة ( اياـ4)

الحظ: الردب  Gallus gallus domesticusتمايز فصوص الكبد في اجنة الدجاج المحمي (: 47-4)شكل 
(، البراعـ PSHD(، الردب الكبدي الثانوي الخمفي )ASHD(، الردب الكبدي الثانوي االمامي )HDالكبدي )

(Bu( القناة الوريدية ،)DV( البرعـ الكبدي ،)HB( الظيارة المتوسطة ،)MESػ االسنا)( خ الكبديةHA الحباؿ ،)
(، بداءة LL(، الفص االيسر )RL(، الفص األيمف )BC) (، خاليا الدـHS(، الجيبانيات الكبدية )HCالكبدية )

(، HV(، الوريد الكبدي )TL(، الرباط المستعرض )LaLR(، بداءة الفص الجانبي )MLRالفص الوسطي )
البابي الكبدي (، الوريد C(، المحفظة )CVالمركزي )(، الوريد LaL(، الفص الجانبي )MLالفص الوسطي )

(HPV.) 
 
 عمر تسعة أيام حضانة دجاج جنين  4-3-1-8 

Chicken embryo age Nine days incubation  
تداد امحضانة بالزيادة في حجمو و  اياـ( 6اتصؼ المظير الشكميائي لجنيف دجاج عمر )

بروز المنقار و مع تحوؿ محيط الجفف الى الشكؿ البيضوي تقريبًا واضح لمجفف فوؽ سطح العيف 
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ث حدفي منطقة الجناح، و  Webتوضح الصفاؽ فقد  ،الساقيةوتمايز أكثر لألطراؼ الجناحية و 

مع زيادة في  الثالث فيومكف تمييز االصبع الثاني و االذي الساؽ أكثر ألصابع الجناح و تمايز 

ظيور المنطقة القحفية لمجنيف والسطح الظيري ومنطقة الذنب و رىا في انتشاالحميمات الريشية و 

أظيرت الدراسة (. و ,A 82-8الساقية شكؿ )ية قميمة عمى األطراؼ الجناحية و حميمات ريش

-8شكؿ )ى االصفرار حضانة أنو ظير بموف وردي مائؿ إل ( اياـ6الشكميائية لكبد جنيف عمر )

82 B,.)  

   

العيف  الحظ ،حضانة ياـا( 6عمر ) Gallus gallus domesticusجنيف طائر الدجاج المحمي (: 43-4شكل )
(Ey( الجفف ،)El( الذنب ،)T( القدـ ،)L( الجناح ،)W( الصفاؽ ،)We( االصبع ،)To الفص األيمف ،)
(RL ،) الفص األيسر(LL). Aمنظر جانبي لمجنيف :. Bمنظر ظيري لكبد الجنيف :. 
 

الدراسة الجنينية لكبد جنيف ىذا العمر عدـ وجود اختالؼ يذكر عف العمر السابؽ  بي نت

 88-8باستثناء زيادة في تنظيـ الترتيب الشعاعي لمحباؿ الكبدية حوؿ الوريد المركزي الشكؿ )

A, انتظاميا حوؿ األوردة البابية الكبدية المبطنة بالخاليا البطانية مع ظيور ألياؼ عضمية (، و

 مرتبة دائريًا في جدار ىذه االوردة ( ليؼ عضمي7-1بسمؾ ) Smooth muscle fibersممساء 

 (.,B 88-8شكؿ )

النسيج الحشوي مؤلفًا مف  أصبحيا الفاتحة في محيط فصي الكبد، و الخال ظ قمةلوح وقد

يبانيات الكبدية الج تمتاز وا( خاليا كبدية، 4-9صفراوية بػػ )القنية ال تحاط، واداكنة تقريباً  خاليا

 88-8ة شكؿ )جفضاًل عف خاليا الدـ غير الناض كفرويفيا وزيادة في أعداد خاليا ابتضيؽ تج

B A 
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C, كاف تفاعؿ (، وPAS بيبات حال تقمبالتراجع و  ءالتاسع بدية اليوـ إيجابي معتدؿ لكنو في نيا

لوحظ زيادة تدريجية في و (، ,A 82-8الكاليكوجينية في سايتوبالـز الخاليا الكبدية شكؿ )

 (.,B 82-8القطيرات الدىنية في سايتوبالـز الخاليا الكبدية شكؿ )

الكبدية اؿ زيادة االنتظاـ الشعاعي لمحبىي: لجنيف ىذا العمر  ةينأىـ األحداث الجني اف

الخاليا  قمةفي جدار الوريد البابي الكبدي و  ظيور األلياؼ العضمية الممساءحوؿ الوريد المركزي و 

( خاليا كبدية داكنة مع نقصاف في الحبيبات 4-9القنية الصفراوية محاطة بػػ )الفاتحة و 

  ا الكبدية.الكاليكوجينية ترافقيا زيادة تدريجية في القطيرات الدىنية في سايتوبالـز الخالي

  

 
 اياـ( 6عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج : (44-4)شكل 

 يةخاليا البطانال (،HPVالوريد البابي الكبدي ) ،(HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحباؿ الكبدية  ،حضانة
(E) خاليا الدـ ،(BC) الوريد المركزي ،(CV) ، القنية الصفراوية(BIC) القطيرات الدىنية ،(LD) A:  مموف

H&E 40X Scale bar= 50 µm;. B:  مموفH&E 40X Scale bar= 50 µm; ،C:  مموفH&E 
100X Scale bar= 20 µm;.  

B 

C 

A 
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 اياـ( 9عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج : (45-4)شكل 

، الحباؿ الكبدية (HS)، الجيبانيات الكبدية (GG)، حبيبات الكاليكوجيف (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة
(HC) . Aمموف : PAS  100X Scale bar= 20 µm; . B100 االزرؽتوليديف ال : مموفX Scale bar= 

20 µm;. 
 
 أيام حضانة  ةعمر عشر دجاج  جنين 4-3-1-9

Chicken embryo age Ten days incubation  
حضانة بأف محيط الجفف أصبح بيضوي  اياـ( 11اتصؼ المظير الشكميائي لجنيف عمر )

االصبع الثالث، السيما كؿ مع بروز واضح لفكي المنقار، ونمو مميز ألصابع الجناح والساؽ الش

فضاًل عف  والجناح السطح الظيري لمجنيفوازدياد نمو الحميمات الريشية وامتدادىا فوؽ الجفف و 

أنو كاف بموف  الدراسة الشكميائية لكبد الجنيف (، وأظيرت,A 89-8الذنب المميز شكؿ )و الساؽ 

  (.,B 89-8شكؿ ) ي غامؽ إلى بني فاتح قميؿردو 

   
حضانة، الحظ  اياـ( 11عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنيف طائر الدجاج (: 46-4شكل )
، الفص ((RL، الفص األيمف (To)، االصبع (W)، الجناح (L)، القدـ (T)، الذنب (El)، الجفف ((Eyالعيف 

  : منظر ظيري لكبد الجنيف.B. منظر جانبي لمجنيف :A .(LL)األيسر 

A B 

B A 
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الدراسة الجنينية لكبد جنيف ىذا العمر، أنو ال توجد اختالفات نسجية في تكويف  اوضحت

في  Mesenchymal tissueالكبد عف العمر السابؽ باستثناء تجمع نسيج المحمة المتوسطة 

النسيج الحشوي لمكبد تدريجيًا حوؿ مقاطع األوردة البابية الكبدية، مع تمايز خاليا المحمة المتوسطة 

Mesenchymal cells  د ع  وردة البابية الكبدية الكبيرة، و حوؿ مقاطع األ السيماالنجمية الشكؿ

 Connective tissueنسيج المحمة المحيط باألوردة البابية الكبدية في ىذا العمر كنسيج ضاـ 

المتعمؽ بحبيبات الكاليكوجيف قد أظير تفاعاًل  (PAS)كاف تفاعؿ (، و ,C, B, A 82-8شكؿ )

في  ةبنفسجي-وجدت حبيبات صغيرة حمر فقدؼ مما ظير في العمر السابؽ، علكنو أضجابيًا و إي

لوحظ زيادة مستمرة لمقطيرات الدىنية في و ( ,D 82-8سايتوبالـز بعض الخاليا الكبدية شكؿ )

تكويف  ىي: العمر الجنينية في ىذاأىـ األحداث  اف (.,E 82-8سايتوبالـز الخاليا الكبدية شكؿ )

النسيج الضاـ حوؿ مقاطع األوردة البابية الكبدية مف نسيج المحمة المتوسطة فضاًل عف استمرار 

  النقصاف في الحبيبات الكاليكوجينية مع زيادة في القطيرات الدىنية.
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( يـو 11عمر ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي : (47-4)شكل 

ة يخاليا البطانال، (SMF) الممساء االلياؼ العضمية، (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحباؿ الكبدية  ،ضانةح
(E) خاليا الدـ ،(BC) ،( حبيبات الكاليكوجيفGG ،) الكبديالوريد البابي (HPV) القطيرات الدىنية ،(LD) ، نسيج

مموف  :H&E 10X Scale bar= 200 µm; .B: مموف A  .(Nu(، النوية )N(، النواة )MTالمحمة المتوسطة )
H&E 40X Scale bar= 50 µm; .C:  مموفH&E 100X Scale bar= 20 µm;.D مموف :PAS 100X 

Scale bar= 20 µm; .E 100 االزرؽ توليديفال: مموفX Scale bar= 20 µm;. 

 

 

 

 

  
 

A 

B C 

E D 
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 حضانة يومًا مر أحد عشر دجاج عجنين  4-3-1-14

Chicken embryo of Eleven days incubation  
أكثر ألصابع  اً حضانة وضوح اً ( يوم11اتصؼ المظير الشكميائي لجنيف دجاج عمر )

منطقة الظير عمى المنطقة القحفية لمرأس و  التصبغاتر يش، فضاًل عف ظيو ازدياد نمو الر الساؽ و 

وردي غامؽ إلى البني  أظيرت الدراسة الشكميائية لكبد الجنيف، أنو كاف بموف(. و ,A 84-8شكؿ )

  (.,B 84-8شكؿ )) الفاتح

  
حضانة، الحظ  ماً ( يو 11عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنيف طائر الدجاج (: 48-4شكل )
، الفص األيسر (RL)، الفص األيمف (To)، االصبع (L)، الساؽ (W)، الجناح (B)، المنقار (Ey)العيف 
(LL)( الريش ،.) A:  منظر جانبي لمجنيفScale bar= 10mm .B منظر ظيري لكبد الجنيف :Scale 

bar= 10mm.  
 

الدراسة الجنينية لمكبد في الجنيف، أف النسيج الحشوي الكبدي فاقد لمتفصص  لوحظ في

Lobulation ( 86-8شكؿ A, ) ظير قسـ زيادة عدد القنيات الصفراوية، و  ظير في ىذا العمرو

يز في بعض تجاويؼ القنيات الصفراوية تم قد( خاليا كبدية ىرمية الشكؿ و 4-8)منيا محاطًا بػػ 

 (.,B 86-8فييا شكؿ ) Bileوجود إفراز مادة الصفراء 

ياري ظ بنسيجمبطنة  Bile ductظيرت في ىذا العمر بدء تكويف فروع لقناء الصفراء 

األوردة المحيط بضمف النسيج الضاـ  Simple cuboidal epithelial tissue بسيط مكعب

 .(,D, C 86-8البابية الكبدية شكؿ )

B A 
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قمت أماكف  فقد ر السابؽ،لكنو أضعؼ مما ظير في العمإيجابيًا و  PASتفاعؿ  كاف

ضمف النسيج الحشوي الكبدي وأصبحت مقتصرة عمى المناطؽ القريبة الكاليكوجيف حبيبات انتشار 

لوحظ كثرة القطيرات الدىنية و  ,B, A) 21-8 شكؿ)مف األوردة المركزية والوريد البابي الكبدي 

القاعدي لمخمية منتشرة في السايتوبالـز القمي و  صغيرة يرة الحجـ التي ظيرت كفجوات بيضالصغ

  (.,C 21-8شكؿ )الكبدية 

  

  
( 11عمر ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي  (:49-4شكل )

(، HC(، الحباؿ الكبدية )HPV(، الوريد البابي الكبدي )CV(، الوريد المركزي )Cالحظ المحفظة ) ،حضانة اً يوم
(، BIC(، القنية الصفراوية )E(، الخاليا البطانية )BC(، خاليا الدـ )H(، خاليا كبدية )HSالجيبانيات الكبدية )
 H&E: مموف A .(BDقناة الصفراء )رع ف(، KC) كفر(، خاليا BS(، إفراز الصفراء )LDالقطيرات الدىنية )

10X Scale bar= 200 µm; .B:  مموفH&E 100X Scale bar= 20 µm; .C:  مموفH&E 40X 
Scale bar= 50 µm;.D مموف :H&E 100X Scale bar= 20 µm; . 

 
 
 
 

A B 

D C 
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( 11عمر ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي : (50-4)شكل 

، الحباؿ الكبدية (GG)، حبيبات الكاليكوجيف (KC) كفر، خاليا (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم
(HC) الوريد المركزي ،(CV)، ( الجيبانيات الكبديةHS،)  خاليا الدـ(BC). Aمموف : PAS 40X Scale 

bar= 50 µm; .  B مموف :PAS 100X Scale bar= 20 µm; .  C 100 االزرؽتوليديف ال: مموفX 
Scale bar= 20 µm;. 

 

( ذات شكؿ ىرمي أو SEMظيرت الخاليا الكبدية تحت المجير االلكتروني الماسح ) 

بينيا الجيبانيات الكبدية التي  تحصر ة بصورة حباؿ متشابكة ومتفرعة، و متعدد االضالع ومرتب

، ووجدت خاليا الدـ فييا )شكؿ (µm 5.29±33.13)معدؿ عرضيا بمغ  ، قدأصبحت اقؿ عرضاً 

(8-21 A, و ،)كروية الشكؿ  كفرخاليا  كانتSpherical بيضوية  الىOvoid  ذات الشكؿ

أما  (،,B 51-8 شكؿ)سطح متعرج غير أممس، ومالمسة لجدار الجيبانيات وقريبة مف خاليا الدـ 

ًا حوليا، مع وجود خاليا الدـ ضمف تجويفو )شكؿ شعاعيفتنتظـ الحباؿ الكبدية  األوردة المركزية

8-51 C,.) ىرمية الشكؿ  خاليا كبدية( 4-8)بيا  احاطتالقنيات الصفراوية، و  وقد اتضحت

عمى جوانب مقطع  Branches of bile ductقناة الصفراء لوظيرت فروع (. ,D 51-8)شكؿ 

B 

A 

C 
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الكبدي  البابي بمغ قطر الوريد في حيف( 0.87µm±7.78قطرىا ) معدؿ بمغو البابي الكبدي الوريد 

(83.66±5.68µm )( 51-8شكؿ E,.) 

 

 

 
 Gallus gallusمقطع بالمجير االلكتروني الماسح لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي : (51-4)شكل 

domesticus ( يوم11عمر ) ًالخاليا الكبدية ، حضانة ا(H) الحباؿ الكبدية ،(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS) ،
، الوريد البابي الكبدي (BIC)، القنية الصفراوية (KC) كفر، خاليا (BC)، خاليا الدـ (CV)الوريد المركزي 

(HPV) قناة الصفراء ،(BD) .A :1.84X Scale bar= 2 µm; .B :11.17X Scale bar= 2 µm; . C :
1.09X Scale bar= 10 µm;  .D:  3.79X Scale bar= 2 µm; .E :1.07X Scale bar= 10 µm;. 

 

A B 

D C 

E 
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لمكبد في الجنيف بيذا العمر وجود  (TEM)نتيجة الفحص بالمجير االلكتروني النافذ  بي ف

ة في ف أقؿ كثافاكفي الخاليا الكبدية الداكنة، و  Electron denseسايتوبالـز كثيؼ الكترونيًا 

نواة دائرية أو ظيرت الخاليا الكبدية بشكؿ خاليا مضمعة حاوية عمى الخاليا الكبدية الفاتحة، و 

 (.,A 52-8اخرى نويتيف شكؿ )حاوية عمى نوية واحدة و  ىنو عض التظير ببيضوية تقريبًا و 

النووي الخارجي  فءاشاالغ :ماىلغشاء النووي المكوف مف طبقتيف و النواة محاطة با كانت

 المايتوكوندريا بشكؿ ظيرتباحتوائو عمى الثقوب النووية، و  يتميز الغشاء النوويوالداخمي، و 

الخشنة قريبة مف المايتوكوندريا والنواة  البالزمية الداخميةالشبكة كروي قريبة مف النواة، و او مستدير 

-8شكؿ ) Plasma membraneرؤيتيا قريبة مف الغشاء البالزمي  باالمكاف(، ,B 52-8شكؿ )

52 C,)  و( 52-8الشكؿ C, ) تحتو ازلية الشكؿ غير متصمة مع بعضيا و وجود خاليا مغاوضح 

خاليا التدعى ىذه الخاليا بو  Dense chromatinعمى نواة بيضوية ذات مادة كروماتينية كثيفة 

الحاوية عمى مجاميع كثيرة  ي تبطف تجويؼ الجيبانيات الكبدية، التEndothelial cellsة يالبطان

 .ي تكوف في مراحؿ مختمفة مف النضجمف خاليا الدـ الت

عمى شكؿ كتؿ غامقة  الحجـمتوسطة غيرة و اليكوجيف عمى شكؿ حبيبات صظير الك

لبالزمية الشبكة ا ةرؤي وباالمكافوجيف، كصغيرة منتشرة ضمف مجاميع تدعى بمناطؽ الكالي

حظ و لبيف تجمعات الكاليكوجيف، و  Smooth endoplasmic reticulumالممساء الداخمية 

 (.D, C, B 52-8شكؿ )انتشار كثيؼ لمرايبوسومات في سايتوبالـز الخمية الكبدية 

أصغر مف و  عدداً  أكثر كانتبانتشارىا ضمف السايتوبالـز و القطيرات الدىنية تميزت 

 (.D, C, B 52-8شكؿ )حضانة  اياـ( 2نية الموجودة في جنيف عمر )القطيرات الدى
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 Gallus gallus المحميلكبد جنيف طائر الدجاج  (TEM)مقطع بالمجير االلكتروني النافذ : (52-4)شكل 

domesticus ( يوم11عمر ) ًحضانة، الحظ النواة  ا(N)، ( الخاليا البطانيةE،) ( خاليا الدـBC غشاء بالزمي ،)
(PM،) ( المايتوكوندرياMi،)  البالزمية الداخميةالشبكة ( الخشنةRER( القطيرات الدىنية )LD حبيبات ،)

(، NM، الغشاء النووي )(Rالرايبوسومات )، (LC)الخاليا الفاتحة  ،(DC)الخاليا الداكنة  (،GGالكاليكوجيف )
، A: 13500x ،B :25000x(. Lyاالجساـ الحالة )(، SER(، الشبكة البالزمية الداخمية الممساء )Nuالنوية )

C :25000x ،D :25000x. 
 

لتفصص في النسيج الحشوي عدـ وجود اىي: حداث الجنينية لجنيف ىذا العمر أىـ األ اف

( خاليا كبدية مع تمييز إفراز الصفراء في داخؿ بعض 4-8القنيات الصفراوية محاطة بػػ )الكبدي و 

 ،فروع لقناة الصفراء ضمف النسيج الضاـ المحيط بالوريد البابي الكبديالقنيات فضاًل عف تكويف 

نقصاف في حجـ القطيرات الدىنية كاليكوجيف مع زيادة عدد و كذلؾ نقصاف في انتشار حبيبات الو 

 ضمف سايتوبالـز الخمية الكبدية.

 

 

B A 

D C 
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 حضانة  يوماً عشر  ير اثندجاج عمجنين  4-3-1-11

Chicken embryo age Twelve days incubation  
( يوـ حضانة بزيادة حجمو وأصبح 17مر )اتصؼ المظير الشكميائي لجنيف دجاج ع

ميمات األصابع مع زيادة ظيور الحالجفف أصغر مف العمر السابؽ ووضوح الجناح والساؽ و  طمحي

الظير بح الجناح مغطى بالريش بالكامؿ وكذلؾ منطقة أصالريشية عمى منطقة الجفف والرأس، و 

عمى السطح العموي  Scalesىناؾ بعض الحراشؼ و البطف، ة و القميؿ عمى منطقة الرقبوالذنب، و 

وف وردي لكبد ىذا الجنيف بظيور الكبد بم شكميائيةرت الدراسة الأظيو  (.,A 53-8شكؿ )لمساؽ 

  (.,B 53-8شكؿ ) غامؽ إلى الموف البني

  
حضانة، الحظ  اً ( يوم17عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنيف طائر الدجاج : (53-4)شكل 

(، RL(، الفص األيمف )(، الريش )B(، المنقار )To(، االصبع )L(، الساؽ )W(، الجناح )Elالجفف )
 .: منظر ظيري لكبد الجنيفB. منظر جانبي لمجنيف :A (.LLالفص األيسر )

 

الدراسة الجنينية لكبد جنيف ىذا العمر تشابو النسيج الحشوي الكبدي نسجيًا مع  اوضحت

 ؿزيادة طو كبدية في الجزء المحيطي لمكبد، و العمر السابؽ، مع قمة النشاط االنقسامي لمخاليا ال

زيادة القنيات و  (.,B, A 28-8تضيؽ أكثر في الجيبانيات الكبدية شكؿ )الحباؿ الكبدية و 

تميز  .,D, C) 28-8 شكؿ)ع تميز إفراز الصفراء بصورة واضحة في تجويؼ القنيات الصفراوية م

المحيط بالوريد البابي الكبدي، ضمف النسيج الضاـ الكبدي بظيور فروع صغيرة لمشرياف  العمر اىذ

ة يخاليا البطانالبطنًا بمًا و ًا صغيرًا متعرجيفمتمؾ تجو اتمييز الشرياف الكبدي بكونو  وباالمكاف

B A 
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كوف تاأللياؼ العضمية الممساء التي تو  Internal elastic membraneغشاء مطاطي داخمي و 

حد مف األلياؼ العضمية في مقاطع مكونة مف صؼ وا تظير و ، ( طبقة مرتبة دائرياً 7-1مف )

بموف أحمر  تظير ف األلياؼ العضمية الممساء التي في مقاطع اخرى مكونة مف صفيف مالممساء و 

( قناة الصفراء ضمف النسيج الضاـ المحيط 7-1ذلؾ ظيرت ) فضاًل عف( 22-8شكؿ )براؽ 

 (.D, C 22-8شكؿ ) بالوريد البابي الكبدي

حضانة بأنو مرحمة انتقالية ميمة في تكويف الباحة البابية  اً ( يوم17تميز كبد جنيف عمر )

Portal area ،باحات غير مكتممة وباحات ال توجد فييا أي مقاطع لقناة الصفراء أو  فقد وجدت

، وىناؾ باحات طة الصفراء أػو شرياف كبدي فقوباحات اخرى توجد فييا إما قنا ،الشرياف الكبدي

المتعمؽ بحبيبات  (PAS)، ظير تفاعؿ يكبدشرياف وقناة الصفراء و  ،يوجد فييا وريد بابي كبدي

تراكـ حبيبات الكاليكوجيف في  قد زادعتدؿ لكنو أكثر في العمر السابؽ قمياًل، الكاليكوجيف إيجابي م

سايتوبالـز الخاليا الكبدية المكونة لمحباؿ الكبدية فضاًل عف وجود ىذه الحبيبات في الخاليا الكبدية 

لمحمي بزيادة اتميز عمر جنيف الدجاج و  .,A) 29-8 شكؿ)الكبدي  ابييد البالمحيطة بالور 

 (.,B 29-8القطيرات الدىنية في سايتوبالـز الخمية الكبدية )شكؿ 

ظيور فروع صغيرة لمشرياف الكبدي ضمف ىي: لجنيف ىذا العمر أىـ األحداث الجنينية  اف

عمى خاليا  تكوف ذات تجويؼ صغير متعرج حاوٍ ي، و النسيج الضاـ المحيط بالوريد البابي الكبد

عد كبد الجنيف ىذا مرحمة الصفراء ضمف النسيج الضاـ بذلؾ  ( قناة7-1الدـ إضافة إلى ظيور )

مف انتقالية ميمة في تكويف الباحة البابية فضاًل عف زيادة قميمة في حبيبات الكاليكوجيف ض

  زيادة القطيرات الدىنية في الخاليا الكبدية.سايتوبالـز الخاليا الكبدية و 
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( 17عمر ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي : (54-4) شكل

، (LD)، القطيرات الدىنية (KC) كفر، خاليا (BC)، خاليا الدـ (HS)الجيبانيات الكبدية : الحظ ،حضانة اً يوم
 H&Eمموف  :H&E 100X Scale bar= 20 µm; .Bمموف  :A .(N)، النواة (BIC)القنية الصفراوية 

100X Scale bar= 20 µm; . 

  

  
( 17عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج : (55-4)شكل 

، (BD)قناة الصفراء فرع  ،(HPV)، الوريد البابي الكبدي (BHA)الشرياف الكبدي فرع الحظ  ،حضانة اً يوم
، (SMF)، األلياؼ العضمية الممساء (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحباؿ الكبدية (CT)النسيج الضاـ 

 H&Eمموف  :H&E 40X Scale bar= 50 µm; .Bمموف  :A .(BC)، خاليا الدـ (E)ة يخاليا البطانال
100X Scale bar= 20 µm; .C:  مموفH&E 40X Scale bar= 50 µm; .D : مموفH&E 100X 

Scale bar= 20 µm;. 
 

A B 

B A 

C D 



                                      الفصل الرابع: النتائج                                                                                                        

 

168 

  

( 17عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج : (56-4)شكل 
، الحباؿ الكبدية (BC)، خاليا الدـ (GG)، حبيبات الكاليكوجيف (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم

(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS).  Aمموف : PAS 100X Scale bar= 20 µm;.  B توليديف ال: مموف
  .;100X Scale bar= 20 µm االزرؽ

 

 حضانة  اً ر ثالثة عشر يومدجاج عمجنين  4-3-1-17

Chicken embryo of Thirteen days incubation 
بانغالؽ فتحة الجفف  حضانة اً ( يوم12اتصؼ المظير الشكميائي لجنيف دجاج عمر )

ؾ ظيور الريش عمى منطقة كذلقة الظير والذنب و طوزيادة الريش المغطي لمجناح والساؽ ومن

(، ,A 57-8شكؿ )الحراشؼ األجزاء العميا مف الساؽ  تغطو قة الجفف، طالرقبة والرأس، ومن

 موف وردي غامؽ إلى األحمر الشاحبلكبد ىذا الجنيف بظيور الكبد ب لشكميائيةأظيرت الدراسة او 

 (.,B 57-8شكؿ )

 
الجفف حضانة،  اً ( يوم12عمر ) Gallus gallus domesticus حميجنيف طائر الدجاج الم: (57-4)شكل 

(El( الجناح ،)W( الساؽ ،)L( االصبع ،)To( المنقار ،)B( الريش ،)( الفص األيمف ،)RL الفص ،)
 : منظر ظيري لكبد الجنيف.B .منظر جانبي لمجنيف :A (.LL) األيسر

A B 

B A 
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وقمة خاليا الدـ غير  كفرزيادة في أعداد خاليا ىذا  جنيفالالدراسة الجنينية لكبد  بينت

 Blood vesselsاألوعية الدموية ا الدـ الناضجة ضمف الجيبانيات و ظيور واضح لخاليالناضجة و 

وتميزت الباحة  .,A) 24-8 شكؿ)الشرياف الكبدي األوردة المركزية والوريد البابي الكبدي و  وىي

 قد( فرع لقناة الصفراء، 7-1فرع مف الوريد البابي الكبدي وفرع لمشرياف الكبدي و) البابية بوجود

ة يخاليا البطاناليز الوريد البابي الكبدي مف خالؿ تجويفو الكبير الواسع غير المتعرج المبطف بتم

تمييزه مف خالؿ  فباالمكاف( مف ألياؼ عضمية ممساء مرتبة دائريًا، أما الشرياف الكبدي 7-1و)

ة التي تكوف أنويتيا بارزة تقريبًا في تجويؼ يخاليا البطانالتجويفو الصغير المتعرج المبطف ب

ممساء الواضحة وفرع ( طبقة مف األلياؼ العضمية ال7-1وتمييا ) ،الشرياف وغشاء مطاطي داخمي

البسيط المبطف لتجويفو غير المتعرج، ويقع  تمييزه بالنسيج الظياري المكعب باالمكافقناة الصفراء 

 شكؿ)كؿ مف الشرياف الكبدي وقناة الصفراء ضمف النسيج الضاـ المحيط بالوريد البابي الكبدي 

8-24 C, B.) 

المتعمؽ بحبيبات الكاليكوجيف أظير تفاعاًل إيجابيًا قويًا نسبيًا  (PAS)أف تفاعؿ  لوحظ

 ، وتكوف صغيرة وكبيرة الحجـمقارنة مع العمريف السابقيف إذ يزداد تراكـ حبيبات الكاليكوجيف

القطيرات الدىنية في (. فضاًل عف زيادة ,A 59-8 شكؿ)منتشرة ضمف النسيج الحشوي الكبدي و 

  (.,B 59-8شكؿ )بدية سايتوبالـز الخاليا الك

تمايز الباحة البابية المكونة مف فرع مف  ىي: اىـ االحداث الجنينية لجنيف ىذا العمراف 

 عف تزايد تراكـ الً ( فرع لقناة الصفراء فض7-1الوريد البابي الكبدي وفرع الشرياف الكبدي و)

 حبيبات الكاليكوجيف والقطيرات الدىنية.
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( 12عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج : (58-4)شكل 

، خاليا الدـ (E)ة ي، خاليا البطان(N)، النواة (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحباؿ الكبدية  ،حضانة اً يوم
(BC) القنية الصفراوية ،(BIC) الوريد البابي الكبدي ،(HPV) فرع الشرياف الكبدي ،(BHA) ، قناة الصفراء فرع
(BD) النسيج الضاـ ،(CT) ألياؼ عضمية ممساء ،(SMF) .A:  مموفH&E 100X Scale bar= 20 

µm; .B:  مموفH&E 40X Scale bar= 50 µm; .C:  مموفH&E 100X Scale bar= 20 µm;.  

  

( 12عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج : (59-4)شكل 
، الجيبانيات (HC)، الحباؿ الكبدية (GG)، حبيبات الكاليكوجيف (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم

 PAS 100X Scale: مموف A  .(BIC)، القنية الصفراوية (BC)، خاليا الدـ (KC) كفر، خاليا (HS)الكبدية 

bar= 20 µm;. B100 االزرؽتوليديف ال : مموفX Scale bar= 20 µm;. 

 
 

A 

C B 

B A 
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 حضانة  اً دجاج عمر أربعة عشر يومجنين  4-3-1-13

Chicken embryo age Fourteen days incubation  
بزيادة حجـ الجنيف مع  حضانة اً ( يوم18اتصؼ المظير الشكميائي لجنيف دجاج عمر )

السفمى مف الساؽ الحراشؼ األجزاء العميا و  تالريش عمى جميع أجزاء الجنيف، وغط زيادة نمو

)شكؿ  الجنيف بظيوره بموف أحمر شاحب لكبد ىذا لشكميائيةأظيرت الدراسة ا(، و ,A 60-8شكؿ )

8-60 B,.) 

  
 الحظحضانة،  اً ( يوم18عمر ) Gallus gallus domesticus حميجنيف طائر الدجاج الم: (60-4) شكل

(، الفص األيسر RL)(، الفص األيمف (، الريش )B(، المنقار )To(، االصبع )L(، الساؽ )Wالجناح )
(LL.) A:  .منظر جانبي لمجنيفB.منظر ظيري لكبد الجنيف :  

 

ادة في مقاطع زيادة النسيج الحشوي الكبدي مع زي جنيفاللكبد  أظيرت الدراسة الجنينية

زيادة طبقة  فضاًل عفكذلؾ زيادة في كمية النسيج الضاـ المحيط بالباحة البابية األوردة المركزية و 

كذلؾ قمة ( طبقات و 2-1تتراوح بيف ) فقددي، األلياؼ العضمية الممساء المحيطة بالشرياف الكب

لوحظ و ، (91-8 شكؿ)األوعية الدموية لموجودة في الجيبانيات الكبدية و خاليا الدـ غير الناضجة ا

لسابؽ إذ يزداد تراكـ اأقوى مف العمر و  اً إيجابيكاف المتعمؽ بحبيبات الكاليكوجيف  PASأف تفاعؿ 

شكؿ )القاعدي لكؿ خمية كبدية في السايتوبالـز القمي و  تنتشر اذ اقترابيا مف بعضيا إالحبيبات و 

8-97 A, )زيادة القطيرات الدىنية في سايتوبالـز الخاليا الكبدية   عفالً فض( 97-8شكؿ B,.)  

B A 
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( 18عمر ) Gallus gallus domesticusمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي : (61-4)شكل 

، (BC)، خاليا الدـ (E)ة ي، خاليا البطان(HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحباؿ الكبدية  ،حضانة اً ميو 
 :A. (CT)، النسيج الضاـ (BD)، فرع قناة الصفراء (BHA)كبدي شرياف فرع ، (HPV)الوريد البابي الكبدي 

 .;H&E 100X Scale bar= 20 µmمموف  :H&E 40X Scale bar= 50 µm; .Bمموف 

 
( 18عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنيف طائر الدجاج : (67-4)شكل 

، الحباؿ الكبدية (KC) كفر، خاليا (GG)، حبيبات الكاليكوجيف (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم
(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS) ،ة يخاليا البطانال(E) خاليا الدـ ،(BC). A: مموفPAS  100X Scale 

bar= 20 µm;. B : 100 االزرؽتوليديف المموفX Scale bar= 20 µm;.  
 

جنيف انتظاـ الخاليا الكبدية اللكبد  (SEM)المجير االلكتروني الماسح  يجةنت بينت

 مكونة شبكة مف التراكيب األنبوبيةوتراصفيا عمى شكؿ حباؿ متفرعة متشابكة قريبة مف بعضيا 

بمغ معدؿ عرضيا ود إلى الجيبانيات الكبدية التي بينيا فسح صغيرة تع تحصر 

(15.13±1.68µm التي )كذلؾ وضوح القنيات الصفراوية المحاطة فييا خاليا الدـ و  تنتشر وا

مقارنة مع لوحظ زيادة مقاطع األوردة المركزية و ، (,A 92-8 شكؿ)( 4-8بالخاليا الكبدية )

A B 

B A 
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مف  تفإنيا تكونأما الباحات البابية (، ,B 92-8 شكؿ)مف بعضيا  يااألعمار السابقة مع اقتراب

 ، أما الشرياف الكبدي(µm 14.74±119.18بمغ قطره )إذ  الواسع التجويؼ ابي الكبديالوريد الب

ذات تجويؼ صغير  اءقناة الصفر  كانتو (، µm 3.84±17.49قطره ) فقد بمغ الضيؽ التجويؼ

تكوف مكونات الباحة البابية مطمورة (، و µm 0.99±9.06بمغ معدؿ قطره ) ،عرجير متغدائري 

تمييزىا مف خالؿ  باالمكافالتي  المغراويةلياؼ األحاويًا عمى  كافضمف النسيج الضاـ الذي 

 (.D, C 92-8 شكؿ)شكميا التي تشبو الخيوط 

  

  
  

 Gallus gallus المحميلكبد جنيف طائر الدجاج  (SEM)مقطع بالمجير االلكتروني الماسح : (63-4)شكل  

domesticus ( يوم18عمر ) ًالحظ الحباؿ الكبدية  ،حضانة ا(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS) الوريد المركزي ،
(CV) خاليا الدـ ،(BC) القنية الصفراوية ،(BIC) الوريد البابي الكبدي ،(HPV) فرع الشرياف الكبدي ،

(BHA) قناة الصفراء ،(BD) مغراوية، ألياؼ (CF).  A: Scale bar= 20 µm; 1.56X B :922X Scale 

bar= 10 µm; C :1.46X Scale bar= 10 µm; D: Scale bar= 2 µm; 5.20X . 

 

 

تحت المجير االلكتروني النافذ ىذا جنيف اللمخمية الكبدية في كبد  التركيب الدقيؽتميز 

(TEM)  غشاء  ىما: مف طبقتيفتكوف ي المثقب، والذي و بوضوح الغشاء البالزمي، والغشاء النو

C D 

B A 
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بزيادة أعداد  تتميز  ااخر خارجي، أما بالنسبة إلى العضيات الخموية فإنينووي داخمي و 

مالحظة و في سايتوبالـز الخمية الكبدية، انتشارىا لكروية المستديرة والبيضوية، و االمايتوكوندريا 

بالمايتوكوندريا أو قريبة الخشنة محيطة  البالزمية الداخميةالشبكة  كانتدريا متطاولة، و مايتوكونال

االنتشار  فضاًل عففي السايتوبالـز  تنتشر اعمى شكؿ صياريج متطاولة واضحة،  تكوفمنيا و 

 فقد، الجيبانيات الكبدية بطانةفي  كفرمالحظة خاليا و ، (,A 98-8شكؿ )مريبوسومات لالواسع 

 واحتواءنواتيا البيضوية المتطاولة غير المنتظمة الشكؿ، بشكميا غير المنتظـ و  تميز ت

زمية البال والشبكةسايتوبالزميا عمى عضيات مثؿ المايتوكوندريا الكروية أو البيضوية الشكؿ 

انتشارىا في بحبيبات الكاليكوجيف  تتميز و  .(,B 98-8 شكؿ)الرايبوسومات الخشنة و  الداخمية

ات الدىنية فإنيا أما القطير  ،فة صغيرةيتجمعات كثالسايتوبالـز بشكؿ حبيبات صغيرة أو بشكؿ 

 (.,C, B, A 98-8بيف مكونات الخمية )شكؿ  تظير 

لحشوي الكبدي وزيادة زيادة النسيج اىي: أىـ األحداث الجنينية لجنيف ىذا العمر  اف

تراكـ حبيبات الكاليكوجيف بصورة واضحة مقاطع األوردة المركزية والباحة البابية فضاًل عف زيادة و 

  كذلؾ القطيرات الدىنية في سايتوبالـز الخاليا الكبدية.و 
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 Gallus gallus المحميلكبد جنين طائر الدجاج  (TEM)مقطع بالمجير االلكتروني النافذ : (64-4)شكل 

domesticus ( يوم44عمر ) ًحضانة، الحظ النواة  ا(N) حبيبات الكاليكوجين ،(GG) القطيرات الدىنية ،
(LD) الخشنة  البالزمية الداخمية، الشبكة(RER) المايتوكوندريا ،(Mi) كفر، خاليا (KC ،) البالزمية الشبكة

 .A: 25000X. B :25000X .C :25000X(. Rالرايبوسومات ) ،(SER) ممساءال الداخمية
 

 عمر خمسة عشر يوما حضانة  دجاججنين  4-3-1-14

Chicken embryo age Fifteen days incubation  
مر حضانة بزيادة حجمو عن الع اً ( يوم45) اتصف المظير الشكميائي لجنين دجاج عمر

 65-4السفمي لمساق شكل )السابق مع ازدياد نمو الريش ووضوح الحراشف عمى السطح العموي و 

A, شكميائيةأظيرت الدراسة ال( و ( 65-4لمكبد بظيوره بمون أحمر شاحب شكل B,.) 

A 

C B 
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الحظ ( يوم حضانة، 45عمر ) Gallus gallus domesticus حميجنين طائر الدجاج الم(: 65-4)شكل 
 الفص األيسر(، RL(، الفص األيمن )(، الريش )To(، االصبع )L(، الساق )W، الجناح )(Bالمنقار )

(LL.) A:  منظر جانبي لمجنينB.منظر ظيري لكبد الجنين :  
 

زية يرافقيا أظيرت الدراسة الجنينية النسجية لكبد ىذا الجنين زيادة في مقاطع األوردة المرك

( 6-4بمغ من ) فقدفراوية، قمة عدد الخاليا الكبدية التي تحيط بالقنيات الصنقصان في أقطارىا، و 

األوعية الدموية تكون ة في تجويف الجيبانيات الكبدية و مالحظة أغمب خاليا الدم الموجودو خمية، 

 (.,B, A 66-4ناضجة شكل )

فروع صغيرة لالوعية الممفاوية ضمن النسيج الضام المحيط بالباحة ا العمر خالل ىذ لوحظ

-4شكل )( خاليا 3-2ة مغزلية الشكل )يبطانالخاليا المبطن بالبابية ومكونة من تجويف صغير و 

66 E, C,،)  تعرجو الشريان الكبدي و صغر تجويف و تميز الوريد البابي الكبدي بكبر تجويفو و

( طبقات من 3-2) ، مع وضوحفي تجويف الشريان النوىارزة ب خاليا البطانة الداخمية وكانت

القناة  بالنسبة الى فروع، أما خمف الغشاء المطاطي الداخمي األلياف العضمية الممساء المرتبة دائرياً 

( قنوات صفراء ضمن نفس 3رؤية ) باالمكانفي بعض المقاطع ( قنوات و 2-4) تظير فلصفراء ا

بوجود فرعين لمشريان  تتميز ىناك باحات بابية قميمة و (، ,D, C 66-4شكل )الباحة البابية 

طبقة واحدة من األلياف  ليمان ان الفرعاىذو الضام المحيط بالباحة البابية، الكبدي ضمن النسيج 

 (.,F 66-4 شكل)العضمية الممساء المرتبة بصورة دائرية 

B A 
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بشكل مجاميع من  Granulopoitic blood cell حبيبيةالدم لم المكونة خالياالظيرت 

ىذه الخاليا  تتميز و ، لمباحة البابيةج الضام المكون ضمن النسيخاليا بمراحل مختمفة من النضوج 

 عمالظير بمون أحمر عند است Eosinophil granuleبأنيا ذات سايتوبالزم حبيبي حامضي 

مراحل نضج  تمثمختمفة، بأشكال مو  نو ممالقاعدية النواة  كانتن، و ايوسي-ممون ىيماتوكسمين

  (.,B, A 67-4 شكل)خاليا الدم الحبيبية 

زيادة في انتشار  بّينالكاليكوجين إيجابيًا قويًا  المتعمق بحبيبات (PAS)كان تفاعل 

لوحظ في ىذا العمر زيادة في عدد و (، ,A 68-4شكل )الحبيبات في معظم الخاليا الكبدية تقريبًا 

كبيرة واضحة ضمن ىناك قطيرات صغيرة و  فقد كانتيا، كذلك زيادة في أحجامالدىنية و القطيرات 

 (.,C, B 68-4شكل )سايتوبالزم الخمية الكبدية 

ظيور فروع صغيرة لألوعية الممفاوية ىي: حداث الجنينية لجنين ىذا العمر أىم األ ان

يبية بمراحل حبظيور مجاميع خاليا الدم ال فضاًل عنضمن النسيج الضام المحيط بالباحة البابية 

( خاليا 6-4باحة، أما القنيات الصفراوية فإنيا محاطة بــ )نضج مختمفة ضمن النسيج الضام لم

 القطيرات الدىنية.عن زيادة حبيبات الكاليكوجين و  كبدية، فضالً 
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( 45عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (66-4)شكل 

، األلياف العضمية (CT)، النسيج الضام (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،حضانة اً يوم
، الوريد البابي الكبدي (LD)، القطيرات الدىنية (BIC)فراوية ص، القنية ال(CV)، الوريد المركزي (SMF)الممساء 
(HPV) ، كبدي شريان فرع(BHA)،  قناة الصفراء فرع(BD) ،وعاء لمفاوي رع ف(LV) خاليا الدم ،(BC) ،

 =H&E 40x Scale barممون  :A .(PA(، الباحة البابية )GBC(، خاليا الدم الحبيبية )Eالخاليا البطانية )

50 μm; .B:  ممونH&E 100x Scale bar= 20 μm; ِ .C:  ممونH&E 40x Scale bar= 50 μm; .
D : ممونH&E 100x Scale bar= 20 μm;. E : ممونH&E 100x Scale bar= 20 μm;. F : ممون

H&E 100x Scale bar= 20 μm;.  

 

C 

A 

B 

D 

F E 
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( 45عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (67-4) شكل

، فرع (HPV)، الوريد البابي الكبدي (CT)، النسيج الضام (GBC)حضانة، الحظ خاليا الدم الحبيبية  اً يوم
ممون  :A .(HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (BD)، فرع قناة الصفراء (BHA)الشريان الكبدي 

H&E 40x Scale bar= 50 μm; .B:  ممونH&E 100x Scale bar= 20 μm;. 

  

( 45عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج  :(68-4)شكل 
 كفر، خاليا (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم

(KC) حبيبات الكاليكوجين ،(GG) القنية الصفراوية ،(BIC). A:  ممونPAS 100x Scale bar= 20 μm;. 
B:  40 التوليدين االزرقممونx Scale bar= 50 μm;. C 100 التوليدين االزرق: ممونx Scale bar= 20 

μm;.   
 

 جنين دجاج عمر ستة عشر يوما حضانة  4-3-1-15

Chicken embryo age Sixteen days incubation  
اختالفات  ةحضانة بعدم وجود أي اً ( يوم16المظير الشكميائي لجنين دجاج عمر )اتصف 

(، أما الدراسة ,A 69-4شكل )الجناح السيما فقط زيادة الريش المغطي لمجنين عن العمر السابق 

A B 

C 

B A 
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 69-4شكل )أظيرت أن الكبد كان بمون وردي غامق ضارب إلى المون البني المصفر  شكميائيةال

B,.) 

 
الحظ حضانة،  اً ( يوم46عمر ) Gallus gallus domesticus حميجنين طائر الدجاج الم (:69-4شكل )

 (، الفص األيسرRL(، الفص األيمن )(، الريش )To(، االصبع )L(، الساق )W، الجناح )(Bالمنقار )
(LL.) ( الجناح(W. A:  منظر جانبي لمجنينB.منظر ظيري لكبد الجنين :  

 

كثافة النسيج الحشوي الكبدي  لجنينية النسجية لمكبد في الجنينالدراسة ا اوضحتفي حين 

ي تؤدي إلى زيادة التالشكل المكونة لمحبال الكبدية  مع زيادة أعداد الخاليا الكبدية المضمعة

الباحات و ورة شعاعية حول الوريد المركزي مرتبة بصالحبال الكبدية متفرعة و  كانتو  أطواليا،

ظيرت الجيبانيات الكبدية ضيقة كما نسيج الحشوي الكبدي إلى فصيصات البابية، مع عدم تميز ال

 (.,B, A 77-4منحصرة بين الحبال الكبدية )شكل  وتشبو الشقوق

ىناك باحات مكونة فقط من الوريد البابي جيًا، و بالعدد تدري تادفإنيا ز  أما الباحات البابية

وفرع الشريان الكبدي وفرع  الكبدي مكونة من الوريد البابي، وأخرى النسيج الضامب محاطةكبدي و ال

 ,C 70-4شكل )( قناة الصفراء 2-4باحات مكونة من الوريد البابي الكبدي و )لقناة الصفراء، و 

B,)ًا مكونات جينس( فرع لقناة الصفراء، و 2-4دي و)كب ، أو باحات مكونة من فرعين لشريان

الغشاء المطاطي  ضوحبو  تتميز فروع الشريان الكبدي و  الباحات البابية مشابو لألعمار السابقة فقط

 

B A 
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زيادة في سمك طبقات األلياف العضمية و ، متعرجال Internal elastic membraneالداخمي 

 (.,E, D 70-4شكل )( طبقات تقريبًا 3-2الممساء )

عمى  كانتبابية، و خاليا الدم الحبيبة بزيادة انتشارىا ضمن النسيج الضام لمباحات ال تتميز 

-E, D,( )4 70-4خاليا مفردة ضمن النسيج الضام لمباحة شكل ) تنتشر اقد شكل مجاميع، و 

71 B, A, ،) كان تفاعل و(PAS) زادفقد جابيًا قويًا، المتعمق بحبيبات الكاليكوجين تفاعاًل إي 

لوحظ و ( ,A 72-4تراكم حبيبات الكاليكوجين في خاليا النسيج الحشوي الكبدي شكل )انتشار و 

 (.,B 72-4زيادة في القطيرات الدىنية شكل )

ة طول زيادكثافة النسيج الحشوي الكبدي و ىي: ر أىم األحداث الجنينية لجنين ىذا العمان 

 زادالباحات البابية التي حول الوريد المركزي و ورة شعاعية ة بصتبالمر الحبال الكبدية المتفرعة و 

وضوح مكوناتيا فضاًل عن زيادة انتشار خاليا الدم الحبيبية ضمن النسيج الضام جيًا و عددىا تدري

  لمباحة.
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( 46عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (70-4)شكل 
، (BC)، خاليا الدم (H)، الخاليا الكبدية (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،حضانة اً يوم

 فرع ،(BD)قناة الصفراء فرع ، (BHA)كبدي شريان فرع ، (HPV)، الوريد البابي الكبدي (CV)الوريد المركزي 
(، الغشاء SMF(، االلياف العضمية الممساء )E، الخاليا البطانية )(CT)، النسيج الضام (LV)وعاء لمفاوي 
 H&E 40x Scaleممون  :A (.PA(، الباحة البابية )GBC(، خاليا الدم الحبيبية )IEMي )مخالمطاطي الدا

bar= 50 μm;. B:  ممونH&E 40x Scale bar= 50 μm;. C:  ممونH&E 100x Scale bar= 20 

μm;. D : ممونH&E 40x Scale bar= 50 μm; .E : ممونH&E 100x Scale bar= 20 μm;. 

A 

C B 

 

E D 
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( 46عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (71-4) شكل

، فرع (HPV)، الوريد البابي الكبدي (CT)، النسيج الضام (GBC)حضانة، الحظ خاليا الدم الحبيبية  اً يوم
 A :40x Scale bar= 50 μm; .B :100x Scale bar= 20  (.H & E، )ممون (BHA)الشريان الكبدي 

μm;.  

  
( 46عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (72-4)شكل  

الجيبانيات ، (HC)، الحبال الكبدية (LD)القطيرات الدىنية ، (GG)حبيبات الكاليكوجين الحظ  ،حضانة اً يوم
: PAS 100X Scale bar= 20 μm;. B: ممون A .(E)ة يالبطانخاليا ال، (KC) كفرخاليا  (،HSالكبدية )

   .Scale bar= 20 μm; 100X التوليدين االزرقممون 
 
 عمر سبعة عشر يوما حضانة  دجاج جنين 4-3-1-16

Chicken embryo age Seventeen days incubation 
بداية حجمو و  زيادةحضانة ب اً ( يوم17اتصف المظير الشكميائي لجنين دجاج عمر )

 Nailsأظافر يش مع بداية وضوح تقرن الحراشف و ازدياد نمو الر العموي لممنقار و  الجزءلمعان 

لمكبد ظيوره بمون بني مصفر  لشكميائيةأظيرت الدراسة او ( ,A 73-4واضحة شكل ) كانتالقدم 

 (.,C, B 73-4شكل )

A B 

B A 
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حضانة، الحظ  اً ( يوم47عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنين طائر الدجاج  (:73-4شكل )

(، الفص األيسر RLفص األيمن )ال(، الريش )(، Ey(، العين )Na(، الظفر )To(، االصبع )Bالمنقار )
(LL ،)( الفص الوسطيML( الفص الجانبي ،)LaL( كيس الصفراء ،)GB.) A ،منظر جانبي لمجنين :B :

  : منظر ظيري لكبد الجنين.Cمنظر بطني لمجنين، 

 

ين كثافة النسيج الحشوي الكبدي وانتظام أكثر الدراسة الجنينية النسجية لكبد الجن اوضحت

( من خاليا الدم الناضجة في الجيبانيات الكبدية فضاًل عن 3-2لوحظ مرور )لمخاليا الكبدية، و 

(، أما الباحات البابية فإنيا ,B, A 74-4شكل )وجود خاليا الدم في تجاويف األوعية الدموية 

في بعض الباحات ظيور فرع صغير لمشريان الكبدي  لوحظنسجيًا تشابو األعمار السابقة إال أنو 

 74-4شكل )فرع قناة الصفراء من فرع الشريان الكبدي الكبير و  م المحيط قريبضمن النسيج الضا

D, C, ) تمايز األلياف المغراوية ضمن النسيج الضام المحيط بالباحة البابية و( 74-4شكل D, .)

انتشارىا ضمن النسيج الضام المحيط بالوريد البابي في أعداد خاليا الدم الحبيبية و  كما لوحظ زيادة

، أما من ناحية تفاعل (,B, A 75-4شكل )الباحات البابية أكثر من العمر السابق و ي الكبد

(PAS) شمل جميع الخاليا الكبدية المكونة لمنسيج الحشوي الكبدي لذي و  اً قوي اً إيجابي تفاعالً  كان

 لوحظ الزيادة المستمرة لمقطيرات الدىنية في سايتوبالزم الخاليا الكبديةو (، ,B, A 76-4شكل )

 (.,C 76-4شكل )

  

C A 
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كثافة النسيج الحشوي الكبدي وانتظام ىي: ر أىم األحداث الجنينية لجنين ىذا العم ان

ظيور فروع صغيرة لمشريان الكبدي ضمن النسيج بدية و ضيق الجيبانيات الكالخاليا الكبدية و 

يج الضام بيبية ضمن النسالضام المحيط بالباحات البابية فضاًل عن الزيادة في خاليا الدم الح

القطيرات لمستمرة في حبيبات الكاليكوجين و كذلك الزيادة او تمايز األلياف المغراوية فييا لمباحة و 

 الدىنية.

 

  
( 47عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (74-4)شكل 

، الوريد البابي الكبدي (CV)، الوريد المركزي (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،نةحضا اً يوم
(HPV)،  كبدي ال شريانالفرع(BHA)،  قناة الصفراء فرع(BD) النسيج الضام ،(CT) األلياف العضمية ،
ريان الكبدي ـــفرع الش، (CF)، األلياف المغراوية (E)ة يخاليا البطانال، (BIC)، القنية الصفراوية (SMF)الممساء 

 H&E 40xممون  :A (.IEM(، الغشاء المطاطي الداخمي )N(، النواة )BC(، خاليا الدم )الصغير )
Scale bar= 50 μm; .B:  ممونH&E 100x Scale bar= 20 μm;. C : ممونH&E 40x Scale 

bar= 50 μm;. D : ممونH&E 100x Scale bar= 20 μm;. 

B 

A 

 

D C 
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( 47عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (75-4) شكل

فرع ، (HPV)، الوريد البابي الكبدي (CT)، النسيج الضام (GBC)حضانة، الحظ خاليا الدم الحبيبية  اً يوم
، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (BC)، خاليا الدم (BD)قناة الصفراء  فرع ،(BHA)كبدي شريان 
(HS). A: مونم H&E 40X Scale bar= 50 μm; .B: مونم H&E 100X Scale bar= 20 μm;. 

  
( 47عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (76-4)شكل 

، (GG)، حبيبات الكاليكوجين (CV)، الوريد المركزي (N)، النواة (LD)حضانة. الحظ القطيرات الدىنية  اً يوم
: ممون PAS 10X Scale bar= 200 μm;. B ممون :A .(HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحبال الكبدية 

PAS 100X Scale bar= 20 μm;. C40 التوليدين االزرق : ممونx Scale bar= 50 μm;. 
 

 حضانة  ا  عمر ثمانية عشر يوم جاجد جنين 4-3-1-17

Chicken embryo age Eighteen days incubation  

حضانة بعدم وجود اختالف عن  اً يوم( 18اتصف المظير الشكميائي لجنين دجاج عمر )

 77-4وضوح أظافر القدم شكل )دة تقرن الحراشف المغطية لمساق والقدم و العمر السابق فقط زيا

A, ،) شكميائيةأظيرت الدراسة الو ( 77-4لمكبد ظيوره بمون بني مصفر شكل B,.) 

A B 

B 

C A 
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حضانة، الحظ  اً ( يوم48عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنين طائر الدجاج  (:77-4شكل )

: منظر جانبي A. (LL(، الفص األيسر )RLفص األيمن )ال(، الريش ) (،Na(، الظفر )Toاالصبع )
 : منظر ظيري لكبد الجنين.Bلمجنين، 

 

جنين أن النسيج الحشوي الكبدي أصبح أكثر مصمتًا الالدراسة الجنينية النسجية لكبد  بينت

Compact حول الباحات  ترتيبياو حول الوريد المركزي ، وازداد ترتيب الحبال الكبدية الشعاعي

ن الفسح الضيقة ضمضمن الجيبانيات وانتشار خاليا الدم الناضجة  كفرمع زيادة خاليا البابية، 

 .,B, A) 78-4 شكل) في داخل األوعية الدمويةلمجيبانيات و 

ذات  كانتضمن النسيج الحشوي الكبدي و  تنتشر امقاطع لألوردة المركزية التي  تميزت

ز الوريد ميّ أىم ما الممساء و قة من األلياف العضمية طبو ة يناطخاليا البالمبطنة بأقطار مختمفة و 

تجويفو عمى خاليا  ىحو ات تتصل مع الجيبانيات الكبدية و مثقبًا حاويًا عمى ممر  كانأنو  المركزي

نسجيًا مشابية الباحات البابية فإنيا القنيات الصفراوية و (، أما ,C, B 78-4 شكل)دم ناضجة 

 طبقة من األلياف العضمية الممساء( 2-4من )وظير في الوريد البابي الكبدي  لمعمر السابق

الميفية  اتاالرومو ( ,D 78-4)شكل نسيج ضام مفكك حاوي عمى األلياف المغراوية يا يحيط

Fibroblasts ( 3-2)من فرع الشريان الكبدي ير في ظو البيضوية،  ىية الشكل ذات النو النجم

محاطة  ( طبقات4صل إلى )و اد سمكيا و ز و لعضمية الممساء وفي بعض األحيان من األلياف ا ةطبق

  

B A 
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مقاطع مختمفة بشكل  تظير فرع قناة الصفراء فإنيا  بينما(، ,E, D 78-4 شكل) نسيج ضامب

ي اختالف يذكر عن خاليا الدم الحبيبية فأنو اليوجد أ في حين (،,F, D 78-4شكل )األقطار 

 (.,F, E, D 77-4ستثناء زيادة في تجمعاتيا )شكل العمر السابق با

اد انتشار حبيبات الكاليكوجين التي ز ّين ب اً قوي اً تميز بأنو تفاعل إيجابي (PAS)تفاعل  إن

العمر زيادة القطيرات الدىنية  لوحظ في ىذا(، و ,B, A 79-4تجمعيا في الخاليا الكبدية شكل )

 (.,C 79-4زيادة في حجم القطيرات ضمن سايتوبالزم الخمية الكبدية شكل )و 

ي مصمتًا مع ظيور النسيج الحشوي الكبدىي: لجنين ىذا العمر أىم االحداث الجنينية  ان

خاليا الدم الناضجة ضمن فسح الجيبانيات الضيقة فضاًل عن زيادة قميمة في و  كفرازدياد خاليا 

   الشريان الكبدي.المكونة لموريد البابي الكبدي و  عدد طبقات األلياف العضمية الممساء
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( 48عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (78-4) شكل
، (CV)، الوريد المركزي (BC)، خاليا الدم (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،حضانة اً يوم

، (BD)قناة الصفراء فرع  ،(BHA)كبدي شريان فرع ، (HPV) كبديال، الوريد البابي (E) يةخاليا البطانال
، خاليا االرومة (CT)، النسيج الضام (SMF)، األلياف العضمية الممساء (IEM)الغشاء المطاطي الداخمي 

 H&E 10X Scaleممون   A:.(Fe، مثقب )(GBC(، خاليا الدم الحبيبية )LDالكبدية )*(، القطيرات الدىنية )

bar= 200 μm; .B:  ممونH&E 40X Scale bar= 50 μm; .C:  ممونH&E 100x Scale bar= 20 

μm; .D : ممونH&E 40X Scale bar= 50 μm;. E : ممونH&E 100X Scale bar= 20 μm;. F :
 .;H&E 100X Scale bar= 20 μmممون 

 
 

C 

E F 

B A 

D 
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( 48عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج  (:79-4)شكل 
، الوريد (N)، النواة (HS)، الجيبانيات الكبدية (KC) كفر، خاليا (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم

 PAS 40X Scale bar= 50 : ممونA (.BC، خاليا الدم )(GG)، حبيبات الكاليكوجين (CV)المركزي 

μm;. B ممون :PAS 100x Scale bar= 20 μm;. C100 التوليدين االزرق : ممونx Scale bar= 20 

μm;. 
 

 حضانة  ا  عشر يوم تسعةعمر  ن دجاججني 4-3-1-18

Chicken embryo age Nineteen days incubation  

حضانة أن المنقار أصبح ذا حافة  اً ( يوم49اتصف المظير الشكميائي لجنين دجاج عمر )

والمعًا أكثر من العمر السابق وزيادة الريش المغطي لمجنين وتقرن حراشف الساق  في مقدمتو مدببة

لمكبد بظيوره  الشكميائيةأظيرت الدراسة و (، ,A 80-4وضوح أظافر القدم شكل )وأصابع القدم و 

 بمون بني مصفر.

 
     

B A 

C 

B 

A 

حضانة،  اً ( يوم49عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنين طائر الدجاج  (:80-4شكل )
(، الفص األيسر RLفص األيمن )ال(، الريش )(، Ey(، العين )Na(، الظفر )Toالحظ االصبع )

(LL) .A ،منظر جانبي لمجنين :B.منظر ظيري لكبد الجنين : 
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يج الكبد مع العمر السابق، نس نينية النسجية لكبد الجنين تشابوالدراسة الج اوضحت

الباحات البابية مشابية  كانت( و ,B, A 81-4القنيات الصفراوية بوضوح إفرازىا شكل ) تتميز و 

تمييزىا في ىذا  باالمكانالبابية  نسجيًا لألعمار السابقة أيضًا، إال أن ىناك حاالت من الباحات

فرع واحد لقناة بابية مكونة من وريد بابي كبدي وفرع واحد لشريان كبدي و باحة  :مر منياعال

كبدية مكونة من وريد بابي كبدي وفرعين لشريان كبدي باحة و (، ,A 82-4 شكل)الصفراء 

ثالثة فروع من باحة بابية مكونة من وريد بابي كبدي و و (، ,B 82-4 شكل) وفرعين لقناة الصفراء

بابية مكونة من وريد بابي باحة و (، ,C 82-4 شكل) فرعين من قناة الصفراءالشريان الكبدي و 

بابية مكونة باحة و (، ,D 82-4 شكل) ن قناة الصفراءفرعين مكبدي وفرع من الشريان الكبدي و 

 (.,E 82-4 شكل)( فروع من قناة الصفراء 4-3)من وريد بابي كبدي وفرع من الشريان الكبدي و

مون في مالنواة القاعدية الت السايتوبالزم المحبب الحامضي و انتشار خاليا الدم الحبيبية ذا ولوحظ

 ,B 83-4 شكل)حضانة ًا ( يوم49البابية لكبد جنين عمر ) النسيج الضام في أغمب الباحات

A,.) 

وجود حبيبات الكاليكوجين في معظم الخاليا الكبدية  وبّينإيجابيًا قويًا  (PAS)كان تفاعل 

في حجميا داخل كل خمية كبدية المكونة وحظ زيادة في القطيرات الدىنية و لو (، ,A 84-4شكل )

  (.,B 84-4لمنسيج الحشوي الكبدي شكل )

وضوح إفراز الصفراء داخل القنيات ىي: حداث الجنينية لجنين ىذا العمر أىم األ إن

 القناة الصفراء المكونة لمباحات البابية.رع في عدد فروع الشريان الكبدي و الصفراوية فضاًل عن التف
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( 49عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج  (:81-4)شكل 

القنيات الصفراوية ، (CV)، الوريد المركزي (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،حضانة اً يوم
(BIC( القطيرات الدىنية ،)LD( النواة ،)N .)A:  ممونH&E 10X Scale bar= 200 μm; .B:  ممون

H&E 100X Scale bar= 20 μm;  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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( 49عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (82-4)شكل 

رع ف، (BD)قناة الصفراء فرع ، (BHA)، فرع الشريان الكبدي (HPV)الوريد البابي الكبدي  الحظ ،حضانة اً يوم
، A ،B ،C .(CF)، األلياف المغراوية (RBC) الحمر، خاليا الدم (CT)، النسيج الضام (LV)وعاء لمفاوي 

D ،E:  ممونH&E 40x Scale bar= 20 μm;.  

 

A 

C B 

E D
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( 49عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (83-4) شكل

، فرع (HPV)، الوريد البابي الكبدي (CT)، النسيج الضام (GBC)حضانة، الحظ خاليا الدم الحبيبية  اً يوم
، (HC)، الحبال الكبدية (RBC) الحمر ، خاليا الدم(BD)قناة الصفراء فرع  ،(BHA)الشريان الكبدي 

 H&E 100X Scaleممون  :H&E 40X Scale bar= 50 μm; .Bممون  :A  .(HS)الجيبانيات الكبدية 

bar= 20 μm;. 

  
( 49عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (84-4)شكل 

، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (KC) كفر، خاليا (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم
(HS) حبيبات الكاليكوجين ،(GG). Aممون : PAS 100X Scale bar= 20 μm;.  Bالتوليدين  : ممون
  .;100X Scale bar= 20 μm االزرق

 

لمكبد في ىذا العمر ظيور  SEMاظير الفحص المجيري بالمجير االلكتروني الماسح 

 تحصر من انتظام الحبال الكبدية التي  مكون Spongyالنسيج الحشوي الكبدي بمظير اسفنجي 

، 85-4شكل ) (0.99µm±12.23ذ يبمغ معدل عرضيا )إ بينيا فسح الجيبانيات الكبدية الضيقة

A وجدت( و ( 85-4بين الحبال الكبدية األلياف المغراوية الضرورية إلسنادىا شكل B,) ، تمايز و

الناضجة  اءالحمر بخمية الدم  وكانت محاطةفييا،  Filopodiaاألقدام الكاذبة  رتظيو  كفرخاليا 

في اعداد  ( وزيادة,D 84-4عدد االوردة المركزية شكل ) زيادة فيلوحظ (، و ,C 85-4) شكل

A B 

B A 
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بمغ معدل الشريان ، (2.32μm±27.90)بمغ معدل قطر الوريد البابي الكبدي و الباحة البابية، 

 85-4( شكل )53μm±4.45، في حين بمغ معدل قطر قناة الصفراء )(0.7μm±5.55)الكبدي 

E,.)  

، 44، 44، 7خالل الفحص االلكتروني الماسح لعينات اكباد االجنة باعمار )لوحظ من 

( يومًا حضانة والبالغ ايضًا ىو نقصان في معدل عرض الجيبانيات الكبدية مع ترتيب الحبال 49

 الكبدية ليصبح مظيره اسفنجيًا.
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 Gallus gallus المحميلكبد جنين طائر الدجاج  (SEM)بالمجير االلكتروني الماسح مقطع : (85-4)شكل  

domesticus ( يوم49عمر ) ًالحظ الحبال الكبدية  ،حضانة ا(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS) كفر، خاليا 
(KC) الحمر، خاليا الدم (RBC) الوريد المركزي ،(CV) الوريد البابي الكبدي ،(HPV) ، كبدي شريان فرع

(BHA) ، قناة الصفراء فرع(BD)( االقدام الكاذبة ،Fi( االلياف المغراوية ،)CF.) A  :2.72X Scale bar= 

10 μm;. B :10.30X Scale bar= 10 μm;. C: 10.30X Scale bar= 2 μm;. D :2.84X Scale 

bar= 10 μm;. E:  4.30X Scale bar= 2 μm;. 
 

( يوم حضانة تحت المجير 49جنين عمر ) ية في كبدكبدلمخمية التميز التركيب الدقيق 

كل زيادة في انتشار حبيبات الكاليكوجين بشكل حبيبات صغيرة أو بشب (TEM)االلكتروني النافذ 

B A 

D C 

E 
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ام زيادة في أحجو  بشكل كتل غامقة نجمية الشكل تقريباً  تظير تجمعات من ىذه الحبيبات التي 

  (.,B, A 86-4)شكل  القطيرات الدىنية وأعدادىا

  
 Gallus gallus المحميلكبد جنين طائر الدجاج  (TEM)مقطع بالمجير االلكتروني النافذ : (86-4)شكل 

domesticus ( يوم49عمر ) ًحضانة، الحظ النواة  ا(N) القطيرات الدىنية ،(LD) المايتوكوندريا ،(Mi) ،
: A :19000X ،B  .(RER)الخشنة  لبالزمية الداخمية، الشبكة ا(R)، الرايبوسومات (GG)حبيبات الكاليكوجين 

13500X. 

 
 حضانة  ا  ن يوميعشر  عمردجاج جنين  4-3-1-19

Chicken embryo age Twenty days incubation  

 ينقار ذحضانة بزيادة لمعان الم اً ( يوم27اتصف المظير الشكميائي لجنين دجاج عمر )

 Yolk sacدخول كيس المح مدببة عند مقدمتو وزيادة تقرن حراشف الساق وأصابع القدم و الحافة ال

ظيور الكبد بمون بني  الشكميائيةأظيرت الدراسة و  ،(,A 87-4إلى التجويف الجسمي شكل )

 (.B، 87-4مصفر شكل )

A B 
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 حضانة، الحظ اً ( يوم27عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنين طائر الدجاج  (:87-4شكل )

(، الفص األيسر RLفص األيمن )ال(، الريش )(، Na(، الظفر )Toاالصبع ) (،L(، الساق )Wالجناح )
(LL) .A ،منظر جانبي لمجنين :B.منظر ظيري لكبد الجنين : 

 

شابو ما ذكر بالنسبة إلى التركيب النسجي جنينية النسجية لكبد الجنين أنو الدراسة ال بّينت

األلياف ووضوح النسيج الضام و  حضانة مع زيادة في الجيبانيات اً ( يوم49لكبد جنين عمر )

حول األوردة المركزية و الباحات البابية، مع وضوح السيما الموجودة ضمن نسيج الكبد  راويةالمغ

لوحظ أن خاليا الدم الحبيبية بدأت و (، ,A 88-4ز الصفراء في تجويف قناة الصفراء شكل )إفرا

في بعض الباحات البابية تقل وفي باحات اخرى الزالت موجودة عمى شكل مجاميع أو خاليا مفردة 

(، فضاًل عن انتشار حبيبات الكاليكوجين االرجوانية ,B 88-4ضمن النسيج الضام لمباحة شكل )

 89-4األيجابي القوي شكل ) (PAS)ن في سايتوبالزم جميع الخاليا الكبدية من خالل تفاعل المو 

A, 89-4دة انتشارىا ضمن الخاليا الكبدية شكل )زياالدىنية و  القطيرات(، ولوحظ أيضًا وضوح 

B,.) 

وضوح النسيج الضام واأللياف المغراوية ىي: حداث الجنينية لجنين ىذا العمر أىم اال ان

 الموجودة حول الباحات البابية فضاًل عن وضوح إفراز الصفراء ضمن تجويف قناة الصفراء.

 

    
B 

A 
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( 27عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (88-4شكل )
فرع  ،(BHA)كبدي شريان فرع ، (HPV)، الوريد البابي الكبدي (RBC) الحمرالحظ خاليا الدم  ،حضانة اً يوم

، فرع لوعاء لمفاوي (CF)، األلياف المغراوية (BS)، إفراز الصفراء (CT)، النسيج الضام (BD)قناة الصفراء 
(BLV). A:  ممونH&E 40x Scale bar= 50 μm;. B : ممونH&E 40x Scale bar= 50 μm;. C :

 .;H&E 100x Scale bar= 20 μmممون 

  
( 27عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (89-4)شكل 

، الجيبانيات الكبدية (GG)، حبيبات الكاليكوجين (KC) كفر، خاليا (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم
(HS). Aممون : PAS 100x Scale bar= 20 μm;  .B100 التوليدين االزرق : ممونx Scale bar= 20 

μm;.  
 

 

C B 

A 

A B 
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 حضانة  ا  ن يومياحدى وعشر  عمر دجاججنين  4-3-1-02

Chicken embryo age Twenty-one days incubation  

حضانة بزيادة حجمو والمنقار  اً ( يوم24مر )اتصف المظير الشكميائي لجنين دجاج ع

التي تغطييا الحراشف  الريش مغطيًا لجسم الجنين ما عدا الساق كانو  ،الالمع المدبب النياية

أظيرت الدراسة و  ،(,A 90-4شكل )وضوح األظافر المعقوفة لمداخل األصابع و و المتقرنة 

 (.,B 90-4شكل )لمكبد بمون بني مائل إلى االصفرار  الشكميائية

 
 حضانة، الحظ اً ( يوم24عمر ) Gallus gallus domesticus المحميجنين طائر الدجاج  :(90-4)شكل 

الفص األيسر (، RLفص األيمن )ال(، الريش )(، Na(، الظفر )Toاالصبع ) (،L(، الساق )Wالجناح )
(LL) .A ،منظر جانبي لمجنين :B.منظر ظيري لكبد الجنين : 

 

أن النسيج الحشوي  وصف كبد الجنين في مرحمة الفقس حسب الدراسة الجنينية النسجية

بسمك  شعاعية الكبدي مؤلف بصورة رئيسة من خاليا كبدية مضمعة الشكل مرتبة عمى شكل حبال

متشابكة تحصر بينيا بأنيا طويمة ومتفرعة و  تميزت وىذه الحبال ،حول الوريد المركزي ( خمية2)

متقطعة الة يبطانالخاليا الفسح صغيرة تشبو الشقوق تمثل ىذه الفسح الجيبانيات الكبدية المبطنة ب

التي توجد إما  كفرخاليا كروية غير منتظمة الشكل تمثل خاليا وجود  فضاًل عنمستمرة الغير 

الناضجة  الحمريات الكبدية أو سابحة في تجويف الجيبانيات مع خاليا الدم مالمسة لبطانة الجيبان

  

B A 
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بيضوية ذات مادة كروماتينية  ىية الشكل ذات سايتوبالزم حامضي ونو المكونة من خاليا بيضو 

 (.,B, A 94-4شكل ) قاعدي ممونكثيفة ذات 

القنيات  تالشكل، حو ية ( خاليا كبدية ىرم5-3أما القنيات الصفراوية فإنيا محاطة بـ )

ضمن النسيج  بكثرة وجودهالوريد المركزي تميز ، و (,B 94-4شكل )عمى إفرازات مادة الصفراء 

من تألف ية المرتبة بصورة شعاعية حولو، و تمييزه من خالل الحبال الكبد باالمكانالحشوي الكبدي، 

تميز تجويف الوريد الممساء و قة من األلياف العضمية تمييا طب ،المغزلية الشكلالخاليا البطانية 

شكل )فروع من الوريد تتصل مع فسح الجيبانيات الكبدية المجاورة  فقد ظيرت ،المركزي بأنو مثقب

4-94 A,)ريان الكبدي، فرع قناة ، أما الباحة البابية فإنيا مؤلفة من الوريد البابي الكبدي، فرع الش

ن النسيج الضام ورة ضممالباحة البابية مطتكون جميع مكونات الصفراء وفرع لوعاء لمفاوي، و 

فضاًل ما  حزم متوازية نوعاً بشكل خيوط و  كانت المغراوية التيالمؤلف من األلياف المحيط بالباحة و 

التمييز  حيث باالمكان، الشكل البيضوية ىالميفية النجمية الشكل ذات النو وجود خاليا االرومة  عن

ى تجويف كبير واسع غير متعرج عم ىالبابي الكبدي حو  لوريدت الباحة البابية، إذ أن ابين مكونا

( طبقة 2-4مغزلية الشكل تمييا )الة يبطانالخاليا المبطنًا بو  ،الناضجة الحمرمى خاليا الدم ع حاو  

تميز بتجويفو الصغير فرع الشريان الكبدي ة بصورة دائرية، و تبالممساء المر من األلياف العضمية 

خاليا التألف نسجيًا من بطانة مؤلفة من و  ،الناضجة الحمرمى خاليا الدم ع المتعرج الحاوي أيضاً 

تعرج شاء المطاطي الداخمي المسؤول عن ة التي تبرز أنويتيا في تجويف الشريان يمييا الغيالبطان

من األلياف العضمية الممساء المميزة المرتبة بصورة دائرية، أما  ة( طبق4-2ثم ) ،تجويف الشريان

مبطن بخاليا ظيارية صفراوية مكعبة بسيطة، بتجويف غير متعرج و  تتميز فإنيا  صفراءقناة ال

 اً مبطن كانو األخرى مكونات الباحة البابية بة صغير مقارنال وفرع الوعاء الممفاوي بتجويف تميزو 

 باالمكان العمرا خالل ىذ، و (,C 94-4شكل مية )( خ3-2) الشكل مغزليةالة يبطانالخاليا الب

مكونة من وريد بابي باحة بابية  منيا: ي عدد مكوناتيامختمفة فباحات بابية بأقطار مختمفة و  تمييز
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ة مكونة من بابيباحة و  (,A 92-4شكل )من القناة الصفراء  فرعكبدي وفرع من الشريان الكبدي و 

باحة ( و ,B 92-4)شكل قناة الصفراء الفرعين من لشريان الكبدي و ا من وريد بابي كبدي وفرع

 92-4)شكل  قناة الصفراءمن لمشريان الكبدي وفرعين وفرعين  يبابية مكونة من وريد بابي كبد

C, ( فروع لقناة الصفراء 4( فروع لمشريان الكبدي و)4باحة بابية مكونة من وريد بابي كبدي و)( و

الصفراء ( فروع لقناة 6-5( فرع لمشريان الكبدي و)2باحة بابية مكونة من )( و ,D 92-4)شكل 

 (.,E 92-4)شكل 

عدم وجودىا في النسيج و بحت قميمة ضمن الباحات البابية لوحظ أن خاليا الدم الحبيبية أص

المتعمق بحبيبات الكاليكوجين  PAS(، أما تفاعل ,D 94-4شكل )الضام لبعض الباحات البابية 

شكل )ع سايتوبالزم الخاليا الكبدية ميجوانية في جظيور حبيبات ار وبين  اً قوي اً إيجابي تفاعالً  كان

4-93 B, A, بالنسبة إلى القطيرات الدىنية فإنيا تمتاز بانتشارىا في سايتوبالزم الخاليا الكبدية ( و

 (.,C 93-4شكل )فضاًل عن الزيادة في حجم القطيرات 

ن النسيج الحشوي الكبدي مؤلف من ىي: إحداث الجنينية لجنين ىذا العمر أىم األ ان

 تترتبالضيقة و بينيا فسح الجيبانيات  تحصر نتظم عمى شكل حبال متفرعة طويمة ا كبدية تخالي

( خاليا كبدية حول القنية 5-3م )مق تترتب( خمية حول الوريد المركزي و 2ك )عمى شكل حبال بسم

شريان الكبدي وفرع لقناة فرع لمة فيي مؤلفة من وريد بابي كبدي و الصفراوية، أما الباحة البابي

قناة ًا في عدد فروع الشريان الكبدي و ظير كبد الجنين تنوعلصفراء وفروع صغيرة لوعاء لمفاوي، و ا

زيادة الحبيبات الكاليكوجينية  الصفراء الموجودة ضمن النسيج الضام لمباحة البابية فضاًل عن

 القطيرات الدىنية ضمن سايتوالزم الخاليا الكبدية.و 
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( 24عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (91-4)شكل 

، خاليا الدم الحمر (E)ة يخاليا البطانال، (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،حضانة اً يوم
(RBC) الوريد المركزي ،(CV)، ( الوريد البابي الكبديHPV ،)الشريان فرع ال( كبديBHA،) قناة الصفراء  فرع

(BD( النسيج الضام ،)CTخاليا الد ،)( م الحبيبيةGBC( الغشاء المطاطي الداخمي ،)IEMااللياف العضمية ،) 
. ;H&E 40X Scale bar= 50 μmممون  :A (.(، وريد مركزي يتصل مع الجيبانيات )SMF) الممساء

B:  ممونH&E 100X Scale bar= 20 μm;. C : ممونH&E 100X Scale bar= 20 μm;. D : ممون
H&E 100X Scale bar= 20 μm; . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

D C 
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( 24عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (90-4)شكل 

وعاء فرع ، (BD)، قناة الصفراء (BHA)كبدي الشريان فرع ال، (HPV)الوريد البابي الكبدي  حضانة. الحظ اً يوم
، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (CT)، النسيج الضام ((RBC الحمر، خاليا الدم (LV)لمفاوي 

(HS).  AوB وC وD:  ممونH&E 40X Scale bar= 50 μm; .E:  ممونH&E 10X Scale bar= 

200 μm;.  

 

A B 

C D 

E 
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( 24عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (93-4)شكل 

، الوريد (GG)، حبيبات الكاليكوجين (N)، النواة (KC) كفر، خاليا (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،حضانة اً يوم
 PAS: ممون PAS 40X Scale bar= 50 μm;. B: ممون A .(HS) ، الجيبانيات الكبدية(CV)المركزي 

100X Scale bar= 20μm;. C100 التوليدين االزرق : ممونx Scale bar= 20 μm;. 
 
 عمر واحد يوم  دجاج صوص 4-3-1-01

Chicken chick age One day  

بد بمون بني ( يوم ظيور الك4لكبد صوص الدجاج عمر ) الشكميائيةالدراسة  وضحتأ

ن مكونًا من فصين ثانويين وىو اي كاأليسر، الذمن فصين األيمن و  مكونمائل إلى االصفرار و 

 (.,B, A 94-4)شكل  آخر جانبي صغيرالفص الوسطي الكبير و 

 

C 

B A 
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فص ال ، الحظيوم واحدعمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوص :(94-4)شكل 

: منظر A (.G(، القانصة )LaL(، الفص الجانبي )ML، الفص الوسطي )(LL(، الفص األيسر )RLاأليمن )
 : منظر ظيري لكبد الجنين.Bبطني لمجنين، 

 

في التركيب  اختالفات ةأنو ال توجد أي ( يوم4سة النسجية لكبد صوص عمر )أظيرت الدرا

ضيقة جدًا لكثرة تفرعات  (، الجيبانياتحضانة اً يوم 24بين العمر السابق )النسجي لمكبد بينو و 

أصبحت يبية قميمة جدًا ضمن ىذا العمر و خاليا الدم الحب( و ,B, A 95-4الحبال الكبدية شكل )

كان  (PAS)(، أما تفاعل ,D, C 95-4مقتصرة عمى القميل جدًا من الباحات البابية شكل )

يكوجين في سايتوبالزم الخاليا زيادة الكبيرة في تراكم حبيبات الكالالباعاًل إيجابيًا واضحًا جدًا تف

حجم القطيرات الدىنية في سايتوبالزم لوحظ زيادة واضحة في عدد و و  (،,A 96-4الكبدية شكل )

 (.,B 96-4الخاليا الكبدية شكل )

ضيق الجيبانيات الكبدية وقمة ىي: العمر أىم األحداث النسجية لكبد صوص ىذا  إن

 القطيرات الدىنية.حبيبات الكاليكوجين و ة واضحة في زيادخاليا الدم الحبيبية و 

    

B A 
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( 4عمر ) Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (95-4)شكل 

، (CV)، الوريد المركزي (RBC) الحمر، خاليا الدم (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،يوم
، (LV)لمفاوي وعاء فرع ، (BD)قناة الصفراء  فرع ،(BHA)كبدي شريان فرع  ،(HPV)الوريد البابي الكبدي 

: ممون H&E 40X Scale bar= 50 μm;.  B: ممون A .(GBC) خاليا الدم الحبيبية، (CT)النسيج الضام 
H&E 40X Scale bar= 50 μm;. C ممون :H&E 40x Scale bar= 50 μm;. D ممون :H&E 
100X Scale bar= 20 μm;.  

  

، ( يوم4عمر ) Gallus gallus domesticus المحميمقطع مستعرض لكبد جنين طائر الدجاج : (96-4)شكل 
الحبال الكبدية (، N(، النواة )KC) كفر(، خاليا LD(، القطيرات الدىنية )GGالكاليكوجين ) حبيباتالحظ 
(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS). A:  ممونPAS 100X Scale bar= 20 μm; .B:  التوليدين االزرقممون 
100X Scale bar= 20 μm;.  

 

A B 

A B 

D C 
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  ايامعمر سبعة  دجاج صوص 4-3-1-00

Chicken chick age Seven day  
بمون بني أحمر  و كانان( يوم 7لكبد صوص الدجاج عمر ) الشكميائيةالدراسة  بّينت

 (.,B, A 97-4شكل )شاحب 

 
فص ال ، الحظ( ايام7)عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوص :(97-4)شكل 

: منظر بطني لمجنين، A (.LaL(، الفص الجانبي )ML، الفص الوسطي )(LL(، الفص األيسر )RLاأليمن )
B ظيري لكبد الجنين.: منظر 
 

الكبدي أكثر من العمر  أظيرت الدراسة النسجية لكبد الصوص تمايز النسيج الحشوي

عدم وجود خاليا الدم الحبيبية ضمن النسيج ثر لمباحة البابية مع مكوناتيا و وضوح أكالسابق، و 

تجمعات صغيرة من خاليا لمفية  وجود ا العمرلوحظ في ىذو  .(,B, A 98-4الضام لمباحة شكل )

Lymphocytes  ممونذات  كانتتقريبًا و  معظم حجم الخمية تشغمبًا دائرية كبيرة تقري ىذات نو 

ىذه  تتميز و  ،Lymphatic aggregationتدعى ىذه التجمعات بالتجمعات الممفية  قاعدي

مالحظة انتشارىا بين و بأحجام مختمفة فمنيا صغيرة ومتوسطة واخرى كبيرة،  كانتالتجمعات بأنيا 

 شكل)بالقرب من مقاطع األوردة المركزية  ايضاً  لوحظتو  ،(,B, A 99-4 شكل)الحبال الكبدية 

4-99 C, ضمن النسيج الضام المحيط بالباحة البابية ( و( 99-4شكل D,.) 

     

B A 
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متمثاًل بظيور تجمعات من الحبيبات الكاليكوجينية في  اً قوي اً ابيإيجكان  (PAS)تفاعل  ان

نسبة إلى القطيرات الدىنية كذلك الحال بال( و ,A 477-4سايتوبالزم الخاليا الكبدية بشدة شكل )

  (.,B 477-4اد انتشارىا في سايتوبالزم الخاليا الكبدية شكل )التي ز 

ت صغيرة من خاليا لمفية وجود تجمعاىي: ا العمر أىم األحداث النسجية لصوص ىذ ان

  القطيرات الدىنية.لمستمرة في حبيبات الكاليكوجين و تدعى بالتجمعات الممفية فضاًل عن الزيادة ا

  
( 7عمر ) Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (98-4)شكل 

، (CV)، الوريد المركزي (RBC) الحمر، خاليا الدم (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،ايام
، (CT)، النسيج الضام (BD)قناة الصفراء فرع ، (BHA)كبدي شريان فرع  ،(HPV)الوريد البابي الكبدي 

 .(BS)فراء ، إفرازات الص(SMF)، األلياف العضمية الممساء (LV)لمفاوي وعاء فرع ، (CF)األلياف المغراوية 
A:  ممونH&E 40X Scale bar= 50 μm; .B:  ممونH&E 40X Scale bar= 50 μm;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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( 7عمر ) Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (99-4)شكل 

)، التجمعات الممفية (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،ايام ، خاليا (LY)، خاليا لمفية (
، النسيج (BD)قناة الصفراء  فرع ،(BHA)كبدي شريان فرع ، (HPV)، الوريد البابي الكبدي (RBC) الحمرالدم 

ممون  :H&E 40X Scale bar= 50 μm; .Bممون  :A  .(H)، الخاليا الكبدية (N)، النواة (CT)الضام 
H&E 100X Scale bar= 20 μm; .C:  ممونH&E 40X Scale bar= 50 μm;. D : ممونH&E 
40X Scale bar= 50 μm;. 

  
( 7عمر ) Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (122-4)شكل 

، (CV)، الوريد المركزي (KC) كفر، خاليا (GG)، حبيبات الكاليكوجين (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،ايام
 =100X Scale bar التوليدين االزرق: ممون PAS 100X Scale bar= 20 μm;. B : ممونA .(N)النواة 

20 μm;. 

 

A B 

D C 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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  ا  عمر أربعة عشر يوم دجاج صوص 4-3-1-00

Chicken chick age Fourteen days  
بمون بني مائل إلى  اً ( يوم44لكبد صوص الدجاج عمر ) الشكميائيةالدراسة  اوضحت

 (.,B, A 474-4االحمرار قمياًل شكل )

 
فص ال ، الحظاً ( يوم44)عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوص :(121-4)شكل 

: A(. GB(، كيس الصفراء )LaL(، الفص الجانبي )ML، الفص الوسطي )(LL(، الفص األيسر )RLاأليمن )
 : منظر ظيري لكبد الجنين.Bمنظر بطني لمجنين، 

 

أظيرت الدراسة النسجية لكبد الصوص تمايز النسيج الحشوي الكبدي أكثر من العمر 

زيادة خاليا  ، وكذلكتشابكيابدية و زيادة تفرعات الحبال الك، وزيادة أعداد الخاليا الكبدية السابق

انتشار كثير  كذلك لوحظ(، و ,B, A 472-4شكل )انتشارىا ضمن النسيج الحشوي الكبدي كفر و 

 472-4شكل )كسبيا المظير المثقب بعض الجيبانيات في تجويفيا مما  انفتاحلألوردة المركزية و 

B, A,مكوناتيا عما ذكر في العمر السابق ابية فال يختمف تركيبيا النسجي و (، أما الباحة الب

مكونة من باحة بابية  :فة من حيث مكوناتيا منيا(، وجدت باحات بابية مختم,C 472-4شكل )

 (,A 473-4شكل )( فروع لقناة الصفراء 2-4)الوريد البابي الكبدي وفرع واحد من شريان كبدي و

شكل )لقناة الصفراء  ( فروع3-2)ولشريان كبدي  بابي كبدي وفرعكبدية مكونة من وريد و باحة 

    

B 
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4-473 B,)  وفرعين لكبدي وفرعين من الشريان الكبدة من فرع الوريد البابي اباحة بابية مكونو 

زيادة في حجم بعض  فظيرت تجمعات الممفيةلاما أ (.,C 473-4)شكل من قناة الصفراء 

الباحة البابية األوردة المركزية و  منطقةعة عند الواقن النسيج الحشوي الكبدي و التجمعات الممفية ضم

ظيور بعض التجمعات الممفية في الجزء المحيطي لفصي  ولوحظ(، C, B, A 474-4 شكل)

ضمن انتشار بسيط لخاليا لمفية  وجد كذلكو (. ,D 474-4شكل )الكبد بالقرب من المحفظة 

بأحجام  كانتىذه الخاليا الممفية بأنيا  تتميز ، و قرب التجمعات الممفيةالنسيج الحشوي الكبدي 

 . ,E) 474-4 شكل)منيا ما تكون كبيرة الحجم مختمفة فمنيا الصغيرة والمتوسطة و 

تجمع حبيبات الكاليكوجين في سايتوبالزم تفاعاًل قويًا بزيادة و  كانف (PAS)تفاعل  أما

بسبب تكدس الحبيات  ،ىاال نواتمييز حدودىا و الخاليا الكبدية، إذ أن ىناك خاليا ال يمكن 

منتشرة بشكل واسع  ييالقطيرات الدىنية ف اما .,B, A) 475-4 شكل)الكاليكوجينية بغزارة فييا 

 (.,C 475-4 شكل)الكبدية في النسيج الحشوي الكبدي ضمن سايتوبالزم الخاليا 

( لمتركيب الدقيق لمخاليا الكبدية المكونة TEMلوحظ من خالل المجير االلكتروني النافذ )

( نوية 2-4)الحاوي عمى المحاطة بالغشاء النووي المثقب و النواة لكبد صوص ىذا العمر بوضوح 

-4شكل )بالزم الخمية الكبدية زيادة كبيرة في أعداد الرايبوسومات في سايتو كثيفة غامقة المون، و 

476 A,) فضاًل عن  الخشنة، البالزمية الداخميةالشبكة و  كذلك زيادة أعداد المايتوكوندريا، و

 476-4شكل )الشبيية بالنجمة أو الوردة تقريبًا حبيبات الكاليكوجين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

B, A,)، بانتشار كبير لممايتوكوندريا تيز تمو  دىنية فازدادت بالحجم والعدد،القطيرات ال اما 

 (.,B, A 476-4بالقرب من القطيرات الدىنية )شكل الخشنة  البالزمية الداخميةالشبكة و 

بدي فضاًل زيادة النسيج الحشوي الكىي: لصوص ىذا العمر أىم األحداث النسجية  إن

التجمعات الممفية الباحات البابية المتنوعة في مكوناتيا وزيادة حجم بعض عن األوردة المركزية و 
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يرة كذلك الزيادة الكبارىا قرب بعض األوردة المركزية والباحات البابية وعند منطقة المحفظة و انتشو 

 القطيرات الدىنية.في الحبيبات الكاليكوجينية و 

  

 
عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (120-4)شكل 

 الحمر، خاليا الدم (H)، الخاليا الكبدية (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،اً ( يوم44)
(RBC) الوريد المركزي ،(CV) الوريد البابي الكبدي ،(HPV) ، كبدي شريان فرع(BHA)،  قناة الصفراء فرع

(BD) النسيج الضام ،(CT) النواة ،(N)( الخاليا البطانية ،E.) A: مون مH&E 10X Scale bar= 200 

μm; .B: مون مH&E 100X Scale bar= 20 μm; .C: مون مH&E 40X Scale bar= 50 μm; . 
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عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (123-4)شكل 
فرع ، (BD)قناة الصفراء فرع ، (BHA)كبدي شريان فرع ، (HPV)الحظ الوريد البابي المركزي  ،اً ( يوم44)

 :Cو BوA .(RBC) الحمر، خاليا الدم (CF) مغراوية، األلياف ال(CT)، النسيج الضام (LV)لمفاوي اء وع
  .;H&E 40X Scale bar= 50 μmممون 
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عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (124-4)شكل 

)، التجمعات الممفية (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،اً ( يوم44) ، الوريد المركزي (
(CV) خاليا لمفية ،(LY) المحفظة ،(C)( باحة بابية ،PA وريد بابي ،)( كبديHPV ،) شريان كبدي فرع

(BHA ،) فرع( قناة الصفراءBD،)  ممون(H&E.) A 10: تجمع لمفي ضمن النسيج الحشوي الكبديX Scale 

bar= 200 μm;. B 40: تجمع لمفي قرب الوريد المركزيX Scale bar= 50 μm;. C تجمع لمفي قرب :
: 10X Scale bar= 200 μm;. E: تجمع لمفي قرب المحفظة 40X Scale bar= 50 μm;. Dالباحة البابية 

 .;100X Scale bar= 20 μm النسيج الحشويالخاليا الممفية ضمن 

A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

D C 

 
 

 

 

 

E 

 

  

 



                                      الفصل الرابع: النتائج                                                                                                        

 

216 

  

 
عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (125-4)شكل 

، (HC)، الحبال الكبدية (HS)، الجيبانيات الكبدية (KC) كفر، خاليا (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،اً ( يوم44)
 =PAS 10X Scale barممون  :A .(CV)، الوريد المركزي (PA)، الباحة البابية (GG)حبيبات الكاليكوجين 

200 μm;. B ممون :PAS 100X Scale bar= 20 μm;. C : 100 التوليدين االزرقممونX Scale bar= 

20 μm;. 

 
 Gallus gallus المحمي طائر الدجاج صوصلكبد  (TEM)مقطع بالمجير االلكتروني النافذ : (126-4)شكل 

domesticus ( 44عمر)  ًالحظ النواة يوما ،(N) النوية ،(Nu) القطيرات الدىنية ،(LD) حبيبات الكاليكوجين ،
(GG) الغشاء النووي ،(NM) الرايبوسومات ،(R)( الشبكة البالزمية الداخمية ،RER(  المايتوكوندريا ،)Mi.) 

A: 19000X ،B :25000X. 
 

A B 
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  ا  يوم نواحد وعشري عمر دجاج صوص 4-3-1-04

Chicken chick at Twenty-one old days 

بمون بني محمر شكل  اً ( يوم24لكبد صوص الدجاج عمر ) الشكميائيةأظيرت الدراسة 

(4-477 B, A,.) 

 
فص ال ، الحظاً ( يوم21)عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوص :(127-4)شكل 

، : منظر بطني لمصوصA(، LaL(، الفص الجانبي )ML، الفص الوسطي )(LL(، الفص األيسر )RLاأليمن )
Bصوص: منظر ظيري لكبد ال. 
 

من حيث النسيج  السابقلمعمر أنو نسجيًا مشابو  صوصالالدراسة النسجية لكبد  بّينت

شعاعي حول الترتيبيا وي الكبدي ومكوناتو من الخاليا الكبدية وتكوينيا لمحبال وتفرع الحبال و شالح

 تحظولو  (.,B, A 478-4شكل )اد بالعدد ضمن النسيج الحشوي الكبدي الوريد المركزي الذي ز 

وضمن النسيج الحشوي الكبدي وقرب مقاطع بعض االوردة الممفية قرب المحفظة لمخاليا التجمعات 

من حيث التركيب النسجي لمكونات الباحة  (، اما,D, C 478-4المركزية والباحات البابية )شكل 

في بعض الباحات لموريد البابي الكبدي سمك طبقة األلياف العضمية الممساء  زيادة حظلو  ،البابية

بابية مختمفة في عدد فروع باحات مالحظة باالمكان ، (,E 478-4شكل )( طبقة 2اد إلى )ز 

وفرع واحد من الشريان  كبدي باحة بابية مكونة من وريد بابي منيا:الشريان الكبدي وقناة الصفراء 

     

A B 
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بابية مكون من وريد بابي كبدي  باحةو  (،,A 479-4 شكل)فرعين من قناة الصفراء الكبدي و 

بابية مكون  باحةو  (،,B 479-4شكل )فرع واحد من قناة الصفراء وفرعين من الشريان الكبدي و 

 (،,C 479-4شكل )( فروع من قناة الصفراء 3)من وريد بابي كبدي وفرعين من الشريان الكبدي و

( فروع من قناة الصفراء 4)ي كبدي وفرعين من الشريان الكبدي وباحة بابية مكون من وريد بابو 

-5)( فروع من الشريان الكبدي و3مكون من وريد بابي كبدي و)بابية  باحة(. ,D 479-4شكل )

 (. ,E 479-4شكل )( فروع من قناة الصفراء 6

انتشار كبير لحبيبات الكاليكوجين في سايتوبالزم  بينكان تفاعاًل قويًا  (PAS)تفاعل  اما

العمرية السابقة القطيرات الدىنية يشبو انتشارىا المرحمة ( و ,B, A 447-4الخاليا الكبدية شكل )

 (.,C 447-4شكل )

الترتيب زيادة النسيج الحشوي الكبدي و  :رأىم األحداث النسجية لصوص ىذا العم إن

المحفظة الشعاعي لمحبال الكبدية حول األوردة المركزية فضاًل عن انتشار التجمعات الممفية قرب 

طبقة األلياف العضمية الممساء لموريد البابي  اد سمكات البابية التي ز الباحدة المركزية و األور و 

من حيث عدد روع الشريان  عن التنوع في مكونات الباحة البابية( طبقة فضاًل 2الكبدي إلى )

 القطيرات الدىنية.لمستمرة في حبيبات الكاليكوجين و الزيادة او  الكبدي وقناة الصفراء
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عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (128-4)شكل 

، األلياف العضمية (CV)، الوريد المركزي (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحظ الحبال الكبدية  ،اً يوم( 24)
، الخاليا (BD)قناة الصفراء فرع ، (BHA)كبدي شريان فرع ، (HPV)، الوريد البابي الكبدي (SMF)الممساء 
 الحمر، خاليا الدم (KC) كفر، خاليا (E)ة يخاليا البطانال، (CT)، النسيج الضام (N)، النواة (H)الكبدية 
(RBC) تجمعات لمفية ،(  H&E 40X Scaleممون  :A .(CF)، األلياف المغراوية (LY)، خاليا لمفية (

bar= 50 μm; .B:  ممونH&E 100X Scale bar= 20 μm; .C:  ممونH&E 40X Scale bar= 50 

μm; .D:  ممونH&E 100X Scale bar= 20 μm; .E:  ممونH&E 100X Scale bar= 20 μm;.  

 

A B 

C 
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عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (129-4)شكل 

، خاليا (BD)قناة الصفراء فرع ، (BHA)شريان الكبدي فرع  ،(HPV)الحظ الوريد البابي الكبدي  ،اً يوم( 21)
، إفراز الصفراء (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (CT)، النسيج الضام (RBC) الحمرالدم 

(BC)  ممون(H & E.) A وB وC وD وE :40x Scale bar= 50 μm;. 
 

A B 
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 24عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (112-4)شكل 
، الوريد (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (KC) كفر، خاليا (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،يوماً 

 PAS: ممون  PAS 40X Scale bar= 50 μm;. B : ممونA  .(GG)، حبيبات الكاليكوجين (CV)المركزي 
100X Scale bar= 20 μm;. C 100 التوليدين االزرق: ممونX Scale bar= 20 μm;. 

 

 

  ا  ن يومثمانية وعشري عمردجاج  صوص 4-3-1-05

Chicken chick age Twenty-nine old days 

بمون بني أو أحمر فاتح  اً ( يوم28لكبد صوص الدجاج عمر ) الشكميائيةالدراسة  اوضحت

 (.444-4شكل )

C 

B A 
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الحظ  ،يوم( 28عمر ) Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصكبد : (111-4)شكل 

 =Scale bar (.LaL(، الفص الجانبي )MLالفص الوسطي ) ،(LL)، الفص األيسر (RL)الفص األيمن 

10mm. 
 

نسيج الكبد ل مشابوأن النسيج الحشوي الكبدي  صوصالأظيرت الدراسة النسجية لكبد 

عمى  شعاعيًا حول الوريد المركزي مضمعة الشكل مرتبة كانتالبالغ من حيث أن الخاليا الكبدية 

حول القنية ( خاليا 5-3من )يرمية الشكل الكبدية الخاليا ال تترتبو يا خميتين حبال سمك شكل

ىي الجيبانيات الحبال الكبدية فسح ضيقة و  تحصر و (. ,C, B, A 442-4)شكل الصفراوية 

فضاًل عن ( خاليا، 3-4الدم الحمر بمعدل )خالليا خاليا  تمر و  ةيخاليا البطانالمبطنة بالكبدية ال

في تجويف الوريد المركزي مما  بعض الجيبانيات فتحتفي تجاويف الجيبانيات و  كفروجود خاليا 

ارًا التجمعات الممفية فإنيا أصبحت أكثر انتش اما (،,C, B 442-4شكل )المظير المثقب كسبو 

وىي بذلك تشبو  طع األوردة المركزية والباحة البابيةقرب بعض مقاضمن النسيج الحشوي الكبدي و 

 (.,E, D 442-4حالة البالغ )شكل 

من فرع الوريد البابي الكبدي المميز بتجويفو الكبير  تكونت الباحة البابية فإنيا نسجياً أما 

( طبقة من األلياف 2-4ة و)يبطانالخاليا الالمبطن بو  الحمراوي عمى خاليا الدم غير المتعرج الح

الحاوي فرع من الشريان الكبدي المميز بتجويفو الصغير المتعرج ضمية الممساء المرتبة دائريًا، و الع

مييا الغشاء يو رزة أنويتيا في تجويف الشريان ة البايخاليا البطانالمبطن بو  الحمرعمى خاليا الدم 

من األلياف العضمية  ة( طبق3-2ثم ) ،ي الداخمي المسؤول عن تعرج تجويف الشريانطالمطا
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بتجويفو غير المتعرج والحاوي عمى إفراز  زتميّ اء أما فرع قناة الصفر الممساء المرتبة دائريًا، 

الممفاوي فروع صغيرة من الوعاء  مع وجود يا ظيارة صفراوية مكعبة بسيطةمبطن بخالالصفراء و 

مكونات الباحة ، وان جميع ةيبطانال ية من الخاليام( خ3-4)بـ  يا الصغيرة والمبطنةفيو اتجميزة بمال

 442-4 شكل)الميفية  اتاالروماأللياف المغراوية و  المتضمنبية مطمورة ضمن النسيج الضام البا

F,،)  يث فروع الشريان فييا الباحة البابية مختمفة في عدد مكوناتيا من ح كانتأما الحاالت التي

الكبدي  باحة بابية مكونة من وريد بابي وفرع واحد من الشريانفوجدت منيا،  قناة الصفراءالكبدي و 

بابية مكون من وريد بابي كبدي وفرع  باحةو  (،,A 443-4شكل )فرع واحد من القناة الصفراء و 

بابية مكون من  باحةو  (،,B 443-4شكل )فرعين من القناة الصفراء واحد من الشريان الكبدي و 

 (,C 443-4شكل )( فروع من قناة الصفراء 3)وريد بابي كبدي وفرعين من الشريان الكبدي و

 المتعمق بحبيبات الكاليكوجين (PAS)أما تفاعل  وىذه الباحات تشابو ما وجد في الكبد البالغ.

ة ين في جميع أجزاء الخاليا الكبديانتشار حبيبات الكاليكوجإيجابيًا قويًا بزيادة تراكم و  تفاعالً  فكان

في  ىاالبالغ من حيث انتشار  عما ىي عميو في كبد القطيرات الدىنية تشبوو (، ,A 444-4)شكل )

ىي: األحداث النسجية لصوص ىذا العمر أىم  إن (.,B 444-4 شكل)سايتوبالزم الخاليا الكبدية 

شعاعيًا حول األوردة  تترتبلشكل بشكل حبال متفرعة متشابكة و ترتيب الخاليا الكبدية المضمعة ا

الحبال الكبدية فسح الجيبانيات  تحصر و ( خاليا حول القنية الصفراوية، 5-3) تترتبالمركزية و 

في تجويفيا، وانتشار التجمعات  كفرة، فضاًل عن وجود خاليا يخاليا البطانالالضيقة المبطنة ب

الممفية ضمن النسيج الحشوي الكبدي، الباحة البابية مؤلفة من فرع الوريد البابي الكبدي ذات 

الصغير المتعرج وفرع قناة الصفراء ذو  تجويف كبير غير متعرج وفرع الشريان الكبدي ذو التجويف

التجويف غير المتعرج وفروع صغيرة من الوعاء الممفاوي، فضاًل عن تنوع قميل في عدد مكونات 

حبيبات الكاليكوجين والقطيرات الدىنية بانتشارىا في سايتوبالزم الخاليا  وقد امتازتالباحة البابية، 

 لكبد البالغ.الكبدية، وىي بذلك تشبو التركيب النسجي 
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عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (110-4)شكل 

، األلياف العضمية (CV)، الوريد المركزي (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC). الحظ الحبال الكبدية اً يوم( 28)
، الخاليا (BD)، قناة الصفراء (BHA)شريان الكبدي فرع ، (HPV)، الوريد البابي الكبدي (SMF)الممساء 
 الحمر، خاليا الدم (KC) كفر، خاليا (E)ة يخاليا البطانال، (CT)، النسيج الضام (N)، النواة (H)الكبدية 
(RBC) تجمعات لمفية ،( ب مثق، (BIC)، القنية الصفراوية (CF)، األلياف المغراوية (LY)، خاليا لمفية (

(Fe).  AوD وF:  ممونH&E 40X Scale bar= 50 μm; .B وC وE:  ممونH&E 100X Scale 

bar= 20 μm;. 
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F 
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عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (113-4)شكل 

، خاليا (BD)، فرع قناة الصفراء (BHA)، فرع الشريان الكبدي (HPV)الحظ الوريد البابي الكبدي  ،اً يوم( 28)
  (.H&E)ممون . (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (CT)، النسيج الضام (RBC) الحمرالدم 

AوB وC :40x Scale bar= 50 μm;. 

 
عمر  Gallus gallus domesticus المحميطائر الدجاج  صوصمقطع مستعرض لكبد : (114-4)شكل 

، (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)، الحبال الكبدية (KC) كفر، خاليا (LD)الحظ القطيرات الدىنية  ،اً يوم( 28)
: PAS 100x Scale bar= 20 μm;.  B : ممونA  (.RBC، خاليا الدم الحمر )(GG)حبيبات الكاليكوجين 

 .;100x Scale bar= 20 μm التوليدين االزرقممون 
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  المحميالتكوين الجنيني لكيس الصفراء في طائر الدجاج  4-3-2

Embryonic development of gall bladder in the local chicken  
 ( ساعة حضانة 96عمر ) دجاججنين  4-3-2-1

Chicken embryo age (96) Hour incubation  
 بعمر اربعة ايام حضانة جنينالنتيجة الدراسة الجنينية النسجية لكيس الصفراء في  بّينت

في اليوم الرابع من الحضانة، إذ  تظير  ،Gall bladder primordiumكيس الصفراء  ةأن بداء

من االديم الباطن لمردب الكبدي الخمفي  Epithelial thickeningتكون عمى شكل تثخن ظياري 

 Acidophilicي ذات سايتوبالزم حمض متجمعة مع بعضيا من خاليا ظيارية عموديةالمؤلف 

cytoplasm  في النياية الذنبيةCaudal end  لمكبد بالقرب من القناة الصفراء العامةDuctus 

choledochus) )Common bile duct  شكل(115-3 B, A,.)  

 
 Gallus gallus المحميلجنين طائر الدجاج  في كيس الصفراءمقطع مستعرض : (115-4)شكل  

domesticus ( ساعة حضانة85عمر )،  الحظ بداءة كيس الصفراء(GBP)البنكرياس  ة، بداء(PR) القناة ،
، الحبال الكبدية (HA)، األسناخ الكبدية (HB)، البرعم الكبدي (D)، االثنى عشر (CBD)الصفراوية العامة 

(HC) الجيبانيات الكبدية ،(HS) القناة الوريدية ،(DV). A:  ممونH&E 10X Scale bar= 200 μm, .B: 
 .H&E 100X Scale bar= 20 μmممون . Bجزء مكبر لممربع 
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 عمر خمسة أيام حضانة  جنين دجاج 4-3-2-2

 Chicken embryo age Five days incubation  

( ايام حضانة 4بعمر )جنين الأظيرت نتيجة الدراسة الجنينية النسجية لكيس الصفراء في 

( ,A 116-3شكل )من الفص األيمن لمكبد  Peripheral partالجزء المحيطي  مالصقتو مع

 اً مبطنكان و (، µm 2.37±93.47) هقطر معدل  بمغضيقًا و  رياً ئدا Lumenتميز بامتالكو تجويفًا و 

 Striatedوجود الحافة المخططة و مطبق كاذب مع سايتوبالزم حمضي  يعمودبنسيج ظياري 

border  بطبقة رقيقة من خاليا المحمة المتوسطة غير  اً محاطعمى السطح القمي لخالياه و

 Cytoplasmic processesة ذات بروزات سايتوبالزمية يالتي تظير بشكل خاليا نجمو المتمايزة 

 (.,C, B 116-3شكل ) الشكل Ovoidأو بيضوية  Circularدائرية  نواةعمى  احتوت

 

  
 
 
 
 

A 

C

C 

B 

 Gallus gallus domesticus المحميلجنين طائر الدجاج  في كيس الصفراء مقطع مستعرض: (116-4)ل شك
، (ET)ظياري النسيج ال، (D)، االثنى عشر (RL)، الفص األيمن (GB)الحظ كيس الصفراء  ،( حضانة4عمر )

، الفص (BC)، خاليا الدم (MC)، خاليا المحمة المتوسطة (HS)، الجيبانيات الكبدية (HC)الحبال الكبدية 
: A :10x Scale bar= 200 μm .B :40x Scale bar= 50 μm .C  (.H & E)ممون  (LL)األيسر 
100x Scale bar= 20 μm.  
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 عمر ستة أيام حضانة دجاججنين  4-3-2-3

Chicken embryo age Six days incubation  

مفص األيمن )بين موقع كيس الصفراء جانبيًا ضمن الجزء الجانبي االحشائي ل ظير

بمغ ًا مشابيًا لمعمر السابق، و نسيج وكان(، ,A 117-3 شكل)األيسر لمكبد( الفصين األيمن و 

ظيرت بطانة كيس الصفراء محاطة بطبقة رقيقة و  ،(μm 4.56±137.46)معدل قطرة تجويفو  

القناة الكيسية  ظيرت(، كما و ,C, B 117-3شكل )من خاليا المحمة المتوسطة غير المتمايزة 

القناة الكبدية المعوية متصمة مع الفص األيمن لمكبد، و  Cystoenteric ductالمعوية 

Hepatoenteric duct اتين باحتوائيما عمى تجويف القن تمتاز او  ،متصمة مع الفص األيسر لمكبد

حافة مخططة عمى السطح ذات  Low columnar cells منخفضة مبطن بخاليا عموديةضيق و 

بيضوية قاعدية غامقة المون ومحاطة بطبقة من خاليا  نواةمع سايتوبالزم حمضي و القمي لمخاليا 

  .(,D, B 117-3شكل ) المحمة المتوسطة
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 Gallus gallus domesticus المحميلجنين طائر الدجاج  في كيس الصفراء مقطع مستعرض: (117-4)شكل 

، النسيج الظياري (CC)، خاليا عمودية (RL)، الفص األيمن (GB)الحظ كيس الصفراء  ،( أيام حضانة5عمر )
(ET) خاليا المحمة المتوسطة ،(MC) القناة الكيسية المعوية ،(cd) ،( القناة الكبدية المعويةhd ،)ة الحاف

: A :10X Scale bar= 200 μm .B :40X Scale bar= 50 μm .C (.H&Eممون ) (SB)المخططة 
100X Scale bar= 20 μm .D :100X Scale bar= 20 μm. 

 
 سبعة أيام حضانة عمر  دجاججنين  4-3-2-4

Chicken embryo age Seven days incubation  

 ( ايام حضانة6بعمر ) نتيجة الدراسة الجنينية النسجية لكيس الصفراء في جنين اوضحت

أو تقعر بسيط  Impressionظير انطباع فاالحشائي لمفص األيمن لمكبد، بالسطح  التصاقو

Simple concavity  في السطح االحشائي لفص الكبد األيمن( 118-3شكل A,.) 

 قطرهمعدل  بمغ فقد العمر السابقكيس الصفراء بأنو أكبر من تجويف  لوحظ

(247.01±21.77 µm و ) ت لمصفراء زاإفرا ةعمى أي تجويفال ىذا ييحتو الBile secretion ،

خططة عمى حافة ممطبق كاذب ذات سايتوبالزم حمضي و بنسيج ظياري عمودي  اً مبطنوكان 

B

C 

A

C 

D

C 

C

C 
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تكون  التي خاليا المحمة المتوسطة غير المتمايزةمحاطًا بعدة طبقات من السطح القمي لمخاليا، و 

 (.,C, B 118-3 شكل)أسمك من المرحمة العمرية السابقة 

 

  
 Gallus gallus domesticus المحميلجنين طائر الدجاج  في كيس الصفراء مقطع مستعرض: (118-4)شكل 

، النسيج (C)، المحفظة (GB)، كيس الصفراء (GBI)الحظ انطباع كيس الصفراء  ،( أيام حضانة6عمر )
)ممون  (SB)، حافة مخططة (MC)، خاليا المحمة المتوسطة (ET)، النسيج الظياري (HP)الحشوي الكبدي 

H&E.)  A :10X Scale bar= 200 μm .B :40X Scale bar= 50 μm .C :100X Scale bar= 20 

μm. 

 

 عمر ثمانية أيام حضانة  دجاججنين  4-3-2-5

Chicken embryo age Eight days incubation  

 ( ايام حضانة7بعمر ) لكيس الصفراء في جنين النسجية نتيجة الدراسة الجنينية بينت

من  اً تركيبو النسجي مكون ، وكان(µm 2.60±495.08) معدل قطره بمغ فقد، تجويفو رطبزيادة ق

مخططة عمى السطح الحر لمخاليا  عمودي مطبق كاذب مع حافةظياري بطانة مؤلفة من نسيج 

ذات البروزات  الشكل ةنسيج المحمة المتوسطة المؤلف من خاليا المحمة المتوسطة النجمي واحاط

A

C 

B

C 

C

C 
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-3شكل )ذات مادة كروماتينية متوسطة الكثافة  الشكل دائرية أو بيضوية نواةوالالسايتوبالزمية 

119 B, A,.) 

 
 Gallus gallus domesticus المحميلجنين طائر الدجاج  في كيس الصفراء مقطع مستعرض: (119-4)شكل 

، النسيج (SB)، الحافة المخططة (ET)، النسيج الظياري (GB)الحظ كيس الصفراء  ،حضانة اً ( يوم7عمر )
: A  (.H&E)ممون  (MC)، خاليا المحمة المتوسطة (MT)، نسيج المحمة المتوسطة (HP)الحشوي الكبدي 

10X Scale bar= 200 μm .B :100X Scale bar= 20 μm. 

 

 عمر تسعة أيام حضانة دجاج جنين  4-3-2-6

Chicken embryo age Nine days incubation  

( ايام حضانة 8بعمر ) جنينأظيرت نتيجة الدراسة الجنينية النسجية لكيس الصفراء في 

 معدل قطره بمغ فقدمتعرجًا نوعا ما،  كانتقريبًا و  بالقطراد تجويف كيس الصفراء ز أن 

(767.89±6.15 µm) ،مالحظة القميل من افرازات الصفراء في تجويف كيس الصفراء  وامكن

حافة و ن نسيج ظياري عمودي مطبق كاذب المؤلفة م Mucosaالمخاطية  غاللةن مبطنًا بالكاو 

خاليا المحمة ل قميلتمايز و  ،Lamina propriaة ميالصفيحة االص بقةط مع عدم تمايز مخططة

 غاللةلى الا تابعةضعيفة التكوين  Smooth muscle fibersالمتوسطة إلى ألياف عضمية ممساء 

 ,C, B 120-3شكل )فإنيا لم تتمايز بعد  Serosaالمصمية  غاللة، أما ال Muscularisالعضمية 

A, ،)القناة الكبدية المعوية وتكون مبطنة ناتين: القناة الكيسية المعوية و مالحظة الق وباالمكان

 ,D 120-3شكل )محاطة بخاليا المحمة المتوسطة يا عمودية قصيرة مع حافة مخططة و بخال

A,.) 

A B 
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 Gallus gallus domesticus المحميلجنين طائر الدجاج  في كيس الصفراء مقطع مستعرض: (120-4)شكل 

، (SMF)، األلياف العضمية الممساء (ET)، النسيج الظياري (GB)الحظ كيس الصفراء  ة،حضان ايام( 8عمر )
، القناة الكبدية المعوية (cd)، القناة الكيسية المعوية (MC)، خاليا المحمة المتوسطة (CC)ودية عمالخاليا ال

(hd) ،( نسيج المحمة المتوسطةMT ،) حافة مخططة(SB) النسيج الحشوي الكبدي ،(HP) المحفظة ،(C) ،
. A :10X Scale bar= 200 μm .B :40X Scale bar= 50 μm (.H&E)ممون  (BS)إفراز الصفراء 

C :100X Scale bar= 20 μm .D :100X Scale bar= 20 μm. 
 
 عمر عشرة أيام حضانة  دجاججنين  4-3-2-7

Chicken embryo age Ten days incubation  

( ايام 01بعمر ) لكيس الصفراء في جنين الشكميائيةنتيجة الدراسة الجنينية  اوضحت

 Visceral surfaceشائي حصغير أسود ضمن السطح االوضوح كيس الصفراء كتركيب  حضانة

 زيادة في قطر تة النسجية لكيس الصفراء فأظير يأما نتيجة الدراسة الجنين، لمفص األيمن لمكبد

دء تمايز طبقة ب ، مع(µm 4.76±1004.27) قطرهمعدل بمغ  فقد ،(,A 121-3)شكل  وتجويف

 غاللةعضمية الممساء التابعة إلى الأما األلياف ال في بعض مناطق الجدار، الصفيحة االصيمة

A B 

D C 
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ظيرت عمى شكل حزم ضعيفة متقطعة مرتبة بصورة دائرية العضمية فإنيا ازدادت تمايزًا و 

Circular، المصمية المكونة  غاللةاخرى قريبة من الالمخاطية و  غاللةحزم قريبة من الك توزعوت

التي تكون  Mesotheliumمن نسيج المحمة المتوسطة المحاطة بخاليا الظيارة المتوسطة 

 (.,B 121-3)شكل  الشكل المغزليةخالياىا 

 

 Gallus gallus domesticus المحميلجنين طائر الدجاج  في كيس الصفراء مقطع مستعرض: (121-4)شكل 
، األلياف العضمية الممساء (LP)، الصفيحة االصيمة (M)المخاطية  غاللةالحظ ال ،( أيام حضانة01عمر )

(SMF)المصمية  غاللة، ال(S) الظيارة المتوسطة ،(MES)العضمية  غاللة، ال(MUS)  ممون(H&E.) A :
10X Scale bar= 200 μm .B :100X Scale bar= 20 μm.  

 
 عشر يوما حضانة  عمر احد  دجاج جنين  4-3-2-8

Chicken embryo age Eleven days incubation  

 ( يومًا حضانة00بعمر ) الشكميائية لكيس الصفراء في جنين الجنينية نتيجة الدراسة بّينت

 فانيا مشابيةنتيجة الدراسة الجنينية النسجية أما  إلى المون األخضر قمياًل.لونو من األسود  بتغير

 فيزيادة و  ،(µm 106.31±2263.82) معدلو بمغ الذي يادة قطر تجويفوز لمعمر السابق ما عدا 

 (.,B, A 011-3شكل )العضمية  غاللةبعة إلى الاأللياف العضمية الممساء التا

 

 

A B 
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 Gallus gallus domesticus المحميمستعرض لجنين طائر الدجاج في كيس الصفراء مقطع : (122-4)شكل 

، األلياف العضمية الممساء (LP)، الصفيحة االصيمة (M)المخاطية  الغاللةالحظ  ،حضانةيومًا ( 11عمر )
(SMF) ،المصمية  الغاللة(S) ،الحافة المخططة (SB) الظيارة المتوسطة ،(MES) ،العضمية  الغاللة(MUS) 

 .A :40X Scale bar= 50 μm .B :100X Scale bar= 20 μm (.H&E)ممون 
 
 عمر اثنا عشر يوما حضانة  دجاججنين  4-3-2-9

 Chicken embryo age Twelve days incubation  

( يومًا 01بعمر ) جنينأظيرت نتيجة الدراسة الجنينية الشكميائية لكيس الصفراء في 

 فقدالنسجية لكيس الصفراء،  واظيرت الدراسة، تغير لونو إلى األخضر الغامق أو المزرق، حضانة

 يختمف جدار كيس الصفراء نسجيًا عنوال  (µm 40.77±3064.83) بمغ معدل قطر تجويفو 

في جميع جياتو من حيث السمك  غير متساو   بسيط في بطانتو، وبدىالعمر السابق باستثناء تعرج 

، Longitudinalباتجاىات مختمفة طولية  االلياف العضمية الممساء ترتبت( ,A 012-3)شكل 

متفرقة ضعيفة عمى شكل حزم متقطعة و  وكانت  ،Obliqueومائمة  Transverseعرضية 

المصمية المؤلفة من نسيج المحمة  لغاللة، اغاللةة بصورة دائرية ثم تمي ىذه الالتكوين مرتب

 (.,B, A 012-3 شكل)المتوسطة المحاطة بالظيارة المتوسطة 

 

A B 
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 Gallus gallus domesticus المحميلجنين طائر الدجاج في كيس الصفراء مقطع مستعرض : (123-4)شكل 

، األلياف العضمية الممساء (LP)، الصفيحة االصيمة (M)المخاطية  غاللةالحظ ال ،حضانة اً ( يوم01عمر )
(SMF)المصمية  غاللة، ال(S) الظيارة المتوسطة ،(MES)العضمية غاللة، ال (MUS)  ممون(H&E.)  A :

10X Scale bar= 200 μm .B :40X Scale bar= 50 μm. 
 
 حضانة  ا  عمر ثالثة عشر يوم دجاججنين  4-3-2-11

Chicken embryo age Thirteen days incubation  

 ( يوم حضانة02بعمر ) جنينلكيس الصفراء في  نسجيةتيجة الدراسة الجنينية الن اوضحت

البطانة بامتالكيا طيات  تتميز ، و (μm 37.70±3825.75)بمغ قطر تجويفو  فقدباستمرار تمايزه، 

Folds  واضحة قميمة و( 013-3شكل A, و ،) تحول معظم البطانة الظيارية إلى نسيج عمودي

جدار بطانتيا اعدية الموقع مع بقاء أجزاء من بيضوية الشكل ق نواةبسيط مكون من خاليا ذات 

(، ,B 013-3عمودي مطبق كاذب، مع الحافة المخططة عمى السطح الحر لمخاليا شكل )نسيج 

ة المصمية غاللتمييا الصورة ضعيفة دائريًا و ة العضمية بشكل حزم مستمرة بغاللألياف ال تترتب

 Looseمفكك تمايز تدريجيًا إلى نسيج ضام الذي  المؤلفة من نسيج المحمة المتوسطة

connective tissue ع وجود مقاطع ألوعية دموية صغيرة مSmall blood vessels  ضمن

ال يختمف التركيب النسجي (، و ,C 013-3بالظيارة المتوسطة شكل ) احيطتالتي  غاللةىذه ال

القناة الكبدية المعوية( عن األعمار السابقة صفراء )القناة الكيسية المعوية و لمقنانتين الناقمة إلفراز ال

 (.,D 013-3شكل )

A B 
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 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في مقطع مستعرض : (124-4) شكل

، (hd)، القناة الكبدية المعوية (cd)، القناة الكيسية المعوية (M)المخاطية  غاللةلالحظ ا ،حضانةًا يوم (02عمر )
العضمية  (، الغاللةSالمصمية ) ، الغاللة(GB) الصفراء، كيس (BC)، خاليا الدم (BV)، أوعية دموية (F) ةطي

(MUS( الصفيحة االصيمة ،)LP( افراز الصفراء ،)BS( االلياف العضمية الممساء ،)SMF خاليا عمودية ،)
(CC،) ( الحافة المخططةSB،)  ممون(H&E.)  A :40X Scale bar= 50 μm .B :100X Scale bar= 

20 μm .C :100X Scale bar= 20 μm .D :10X Scale bar= 200 μm . 
 

 حضانة  ا  عمر أربعة عشر يوم دجاججنين  4-3-2-11

Chicken embryo age Fourteen days incubation  

أن  ( يومًا حضانة03بعمر ) جنينلكيس الصفراء في  نسجيةتيجة الدراسة الجنينية الن بّينت

 غاللةالطويمة لممع زيادة الطيات القصيرة و  (μm 191.07±4037.98)معدل قطر تجويفو قد بمغ 

ال المصمية العضمية و  غاللتينيحة االصيمة، الطبقة الصفالبطانة الظيارية و  تشممية التي المخاط

األلياف العضمية الممساء بشكل حزم  تتمايز (، و ,B, A 014-3شكل )تشتركان بتركيب الطيات 

A B 

D C 
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 محاطة المصمية التي ىي األخرى غاللةلبا احيطتمستمرة مع بعضيا دائريًا وبصورة واضحة 

 (.,C, B 014-3بالظيارة المتوسطة شكل )

 

 
 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في مقطع مستعرض : (125-4)شكل 

، (MUS) العضمية غاللة، ال(LP)، الصفيحة األصيمة (M)المخاطية  غاللةالحظ ال ،حضانة اً يوم (03عمر )
، الحافة (cd)، القناة المعوية الكيسية (BS)، إفراز الصفراء (S)المصمية  غاللة، ال(SMF)ألياف عضمية ممساء 

 A :10X Scale bar= 200 μm .B :40X  (.H&E)ممون  (،MESالظيارة المتوسطة ) (،SBالمخططة )
Scale bar= 50 μm .C :100X Scale bar= 20 μm. 

 

 حضانة ا  عمر خمسة عشر يوم دجاججنين  4-3-2-12

Chicken embryo age Fifteen days incubation  

 ( يومًا حضانة04بعمر ) جنينشكميائية لكيس الصفراء في نتيجة الدراسة الجنينية ال بّينت

نسجيًا ال توجد أي اختالفات تذكر ، و (μm 87.99±4561.75)حوالي  بمغ معدل قطر تجويفو أن

ظيور الطيات الثانوية و  Primary foldsعن العمر السابق ما عدا كثرة الطيات األولية 

Secondary folds ( 015-3شكل B, A, و ،) تمايز نسيج المحمة المتوسطة في طبقة الصفيحة

B C 

A 
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الذي اتضح  Collagen fibersظيور األلياف المغراوية و االصيمة إلى نسيج ضام مفكك 

 (.,C 015-3شكل )ممون التوليدين األزرق  استعمالب

 

 
 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في مقطع مستعرض : (126-4)شكل 

، (MUS) العضمية الغاللة، (LP)، الصفيحة األصيمة (M)المخاطية  الغاللةالحظ  ،حضانة اً يوم (04عمر )
، الحافة (CF)االلياف المغراوية ، (BS)، إفراز الصفراء (S)المصمية  الغاللة، (SMF)ألياف عضمية ممساء 

 H&E 40X Scale bar= 50ممون  :A (.SFثانوية ) (، طيةPFأولية ) (، طيةF(، الطية )SBالمخططة )

μm .B 40 االزرقتوليدين ال: ممونX Scale bar= 50 μm .C 100 االزرقتوليدين ال: ممونX Scale bar= 

20 μm. 

 
 حضانة ا  عمر ستة عشر يوم دجاججنين  4-3-2-13

Chicken embryo age Sixteen days incubation  

 ( يومًا حضانة05بعمر ) نتيجة الدراسة الجنينية النسجية لكيس الصفراء في جنين بّينت

العمر السابق،  وبا( أما تركيبو النسجي فإنو يشµm 63.33±4828.78بمغ ) تجويفو بأن قطر

 وتمايز بقية جدار كيس الصفراء بنسيج ظياري عمودي بسيط مع حافة مخططة وكان مبطن

 (.016-3شكل )

C 

A B 
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 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في مقطع مستعرض : (127-4)شكل 

، (LP)، الصفيحة األصيمة (SB)، الحافة المخططة (M)المخاطية  الغاللةالحظ  ،حضانة اً يوم( 05عمر )
 .100X Scale bar= 20 μm، (H&E)ممون  (،BS، افراز الصفراء )(MUS)العضمية  الغاللة

 
 حضانة  ا  عمر سبعة عشر يوم دجاججنين  4-3-2-14

Chicken embryo age Seventeen days incubation  

( يومًا 06بعمر ) جنينلكيس الصفراء في  نسجيةتيجة الدراسة الجنينية الن وضحتأ

، مع ظيور واضح جدًا إلفرازات (µm 162.21±5163.54)بمغ  فقداتساع قطر تجويفو  حضانة

(، أما نسجيًا فإن جدار ,B, A 017-3شكل )كثرة عددىا قصر الطيات و  ضاًل عنفالصفراء، 

ل ذات الميفية النجمية الشك اتالروما ف عما ذكر بالعمر السابق مع وضوحكيس الصفراء ال يختم

ر ترتيب دائري بشكل ظيو و  ،(,C 017-3شكل )النواة البيضوية الشكل البروزات السايتوبالزمية و 

 017-3شكل )العضمية  الغاللةمتماسكة جيدة التكوين لأللياف العضمية الممساء في مستمرة و حزم 

B,.)  
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 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في مقطع مستعرض : (128-4)شكل 

، (LP)، الصفيحة األصيمة (SB)، الحافة المخططة (M)المخاطية  لغاللةالحظ ا ،حضانة اً يوم (06عمر )
 ة، الطي(HP)، النسيج الحشوي الكبدي (CF)، ألياف مغراوية (BV)، أوعية دموية (MUS)العضمية  الغاللة

(F) ،( افراز الصفراءBS ،)الغاللة ( المصميةS ،) الظيارة المتوسطة(MES) ،ممون ( *ة الميفية )روماال(
H&E.) A :10X Scale bar= 200 μm. B :40X Scale bar= 50 μm. C :100X Scale bar= 20 

μm. 

 

 حضانة ا  عمر ثمانية عشر يومدجاج جنين  4-3-2-15

Chicken embryo age Eighteen days incubation  

 ( يومًا حضانة07بعمر ) أظيرت نتيجة الدراسة الجنينية النسجية لكيس الصفراء في جنين

ال توجد اختالفات تذكر عن العمر السابق  انو(، و µm 159.33±5366.37) بمغقطره  معدل أن

خاليا ملمع انتشار بسيط دموية في طبقة الصفيحة األصيمة الألوعية عدد قميل لما عدا ظيور 

لخمية معظم حجم ا حتلت الشكل دائرية نواةمتميزة بخاليا صغيرة ذات  Lymphocytesممفية ال

   (.,A, B 018-3شكل ) ممونغامقة المون قاعدية ال

 

 

B 

A C 
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 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في ستعرض مقطع م: (129-4)شكل 

، (LP)، الصفيحة األصيمة (SB)، الحافة المخططة (M)المخاطية  غاللةالحظ ال ،حضانة اً يوم( 07عمر )
، (MES)، الظيارة المتوسطة (F) ةالطي، (S) المصمية الغاللة، (BV)، أوعية دموية (MUS)العضمية  الغاللة

  .A :40X Scale bar= 50 μm .B :100X Scale bar= 200 μm (.H&E)ممون  (LY)خاليا لمفية 
 
 حضانة  ا  عمر تسعة عشر يوم دجاججنين  4-3-2-16

Chicken embryo age Nineteen days incubation  

أن  ( يوم حضانة08بعمر ) جنينلكيس الصفراء في  نسجيةتيجة الدراسة الجنينية الن بّينت

مخاطية العديد من ال غاللةال تمشك(، و µm 129.80±6098.52)معدل قطر تجويفو بمغ حوالي 

ا بكونيا ، تشبو ىذه الطيات الزغابات لكن تختمف عنيTertiary ثالثيةالثانوية و الولية و األالطيات 

 ,B 021-3شكل )كذلك في ترتيبيا الذي يكون غير منتظم غير متطابقة في شكميا وحجميا و 

A, إضافة إلى كثافة النسيج الضام المفكك في طبقة الصفيحة االصيمة، مع تداخل حزم األلياف ،)

 (.,C, B 021-3شكل )العضمية  لغاللةالممساء دائرية الترتيب في االعضمية 

ويفيا عمى بعض احتواء تجتمايز القناة المعوية الكيسية و  لوحظ في ىذا العمر أيضاً 

مخططة ثم دارىا طيات مؤلفة من نسيج ظياري عمودي بسيط مع حافة امتالك جإفرازات الصفراء و 

 الغاللةتمييا عدة صفوف من األلياف العضمية الممساء المرتبة دائريًا ثم طبقة الصفيحة االصيمة و 

 (.,D 021-3شكل )المصمية المحاطة بالظيارة المتوسطة أي تشبو جدار كيس الصفراء 

A B 
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 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في مقطع مستعرض : (131-4)شكل 

، الصفيحة االصيمة (BS)، إفراز الصفراء (F) ة، الطي(M)المخاطية  غاللةالحظ ال ،حضانة اً يوم (08عمر )
(LP)العضمية  غاللة، ال(MUS)المصمية  غاللة، ال(S) ،ظياري النسيج ال(ET) األلياف العضمية الممساء ،

(SMF)وية الكيسية ، القناة المع(cd) أوعية دموية ،(BV)طية ، ( أوليةPFطي ،)ة ( ثانويةSFطية ثالثية ،) 
(Tf،)  ممون(H&E.)  A :10X Scale bar= 200 μm .B :40X Scale bar= 50 μm .C :100X 

Scale bar= 20 μm .D :40X Scale bar= 50 μm. 
 
 حضانة ا  ن يوميعمر عشر  المحمي دجاجالجنين  4-3-2-17

Chicken embryo age Twenty days incubation  

( يومًا 11بعمر ) نتيجة الدراسة الجنينية النسجية لكيس الصفراء في جنين وضحتأ

متاز بأنو يشبو ما ذكر بالنسبة ا(، و µm 69.62±6347.51بمغ ) تجويفو قطرمعدل أن  حضانة

 (.020-3 شكل)حضانة  اً ( يوم08التركيب النسجي لكيس الصفراء في جنين )إلى 

A B 

D C 
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 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في مقطع مستعرض : (131-4)ل شك

اوعية  ،(LP)، الصفيحة األصيمة (SB)، الحافة المخططة (M)المخاطية  غاللةالحظ ال ،حضانة اً يوم (11عمر )
 .100X Scale bar= 20 μm ،(H&E)ممون  (،F(، الطية )BS(، افراز الصفراء )BVدموية )

 
 حضانة  ا  ن يوميعشر و ى عمر احد دجاججنين  4-3-2-18

Chicken embryo age Twenty one days incubation  
 ( يومًا حضانة10بعمر ) أظيرت نتيجة الدراسة الجنينية النسجية لكيس الصفراء في جنين

صغيرة المختمفة فمنيا الطيات ال امتدادو (، µm 99.32±6727.98بمغ ) تجويفو قطرمعدل أن 

 التي Cryptsخبايا ال(، مع ظيور ,B, A 021-3)شكل  الى داخل تجويفو طويمةالمتوسطة و الو 

 (.,B, A 021-3تكونت بين قواعد الطيات )شكل 

المخاطية  لغاللةااصبح جدار كيس الصفراء في ىذا العمر مشابيًا نسجيًا لحالة البالغ ف

ع حافة مخططة ذات خاليا عمودي بسيط مظياري من البطانة الظيارية المكونة من نسيج  تتألف

الصفيحة االصيمة مؤلفة من نسيج ضام طبقة قاعدية متطاولة بيضوية الشكل، و  نواةعمودية و 

ممفية الخاليا ال وجود عدد قميل من فضاًل عنالميفية  اتاالرومغراوية و مفكك حاو  عمى األلياف الم

العضمية المؤلفة من عدة صفوف من الغاللة  ة ثمصغيرة لكن بكميات قميمة جدًا ضمن ىذه الطبقال

المصمية المكونة  غاللةيا التتمعمى شكل حزم مرتبة دائريًا و  كانتاأللياف العضمية الممساء التي 

 بالظيارة المتوسطة غاللةىذه ال تحاطاكك حاو  عمى أوعية دموية صغيرة و من نسيج ضام مف

ايضًا القناة المعوية الكيسية وضح ( ,D, A 021-3)الشكل و ( ,C, B, A 021-3)شكل 
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مؤلفة من بطانة مخاطية  غاللةومؤلفة من  طيات مختمفة الحجمالمتكونة من تجويف حاو  عمى 

عمودي بسيط مع حافة مخططة تمييا طبقة الصفيحة االصيمة ثم  ظياري مكونة من نسيج ظيارية

 غاللة، ثم الةالعضمي غاللةتعود إلى العدة صفوف من األلياف العضمية الممساء المرتبة دائريًا 

 المصمية المحاطة بالظيارة المتوسطة.

 

 
 Gallus gallus domesticus المحميكيس الصفراء لجنين طائر الدجاج في مقطع مستعرض : (132-4)شكل 

، الصفيحة االصيمة (BS)، إفراز الصفراء (F) ة، الطي(M)المخاطية  غاللةالحظ ال، حضانة اً ( يوم10عمر )
(LP)العضمية  غاللة، ال(MUS)المصمية  غاللة، ال(S) ،ظياري النسيج ال(ET) األلياف العضمية الممساء ،

(SMF)وية الكيسية ، القناة المع(cd) أوعية دموية ،(BV) ،خبايا (Cr)، ( الحافة المخططةSB.)  ممون(
H&E.)  A :10X Scale bar= 200 μm .B :40X Scale bar= 50 μm .C :100X Scale bar= 20 

μm .D :40X Scale bar= 50 μm. 
 
 
 
 
 
 

D C 

B A 
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 القياسات التشريحية والنسجية 4-4

 Liver weightوزن الكبد  4-4-1

 تبدأاالعمار التي  Gallus gallus domesticusشمل وزن الكبد في الدجاج المحمي  

والبالغ  اً يوم( 12، 11، 11، 7، 1حضانة فما فوق وصوص الدجاج باالعمار ) ايام 7من 

( باختالف االعمار قبل P<0.001( ان ىناك فروق معنوية عالية )111-1الشكل )يالحظ من و 

 معدل وزنو بمغ فقد وان اعمى وزن لمكبد كان في البالغ ،مقارنة بوزنو في البالغوبعد الفقس الفقس 

(43.284±6.35 gm) ، معدل وزنو بمغ فقدحضانة  ايام 7واقل وزنا كان في جنين عمر 

(0.04±0.01 gm) . 

 
خالل ايام  Gallus gallus domesticus المحميفي الدجاج  (gm) وزن الكبد بالغرام معدل(: 133-4شكل )

 .P<0.001عند مستوى احتمالية  عالية ةمعنويالفروق  الحضانة وبعد الفقس والبالغ.
 

 Length of right lobe طول الفص األيمن 4-4-2

 Gallus gallusضمن قياس طول الفص األيمن لكبد جنين الدجاج المحمي ت 

domesticus الفقس بعد حضانة ولغاية مرحمة الفقس ومن ثم مرحمة  ايام 7من العمر  اءً ابتد
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بين االعمار المدروسة وصواًل الى البالغ الذي كان  (P<0.001فروق معنوية عالية )والبالغ وكانت 

اما  (111-1كما موضح في الشكل )( mm 1.65±84.02فيو ) الفص االيمنطول اعمى معدل 

  (.0.13mm±4.44حضانة وبمغ ) ايام 7عمر اقل معدل لطول الفص األيمن فقد كان في 

 
 Gallus gallus المحميالدجاج  لكبد (mmبالمميمتر ) ول الفص األيمنمعدل ط(: 134-4شكل )

domesticus .عند مستوى احتمالية عالية  ةمعنويالفروق  خالل ايام الحضانة وبعد الفقس والبالغP<0.001. 
 

 Length of left lobeطول الفص االيسر  4-4-3

 Gallus gallus domesticusطول الفص األيسر لكبد جنين الدجاج المحمي سجل  

معنوية عالية  اً فروق اً يوم (12، 11، 11، 7، 1فوق وصوص الدجاج ) فما ايام 7لالعمار من 

(P<0.001)  وكانت اعمى قيمة سجمت في كبد ( 111-1)الشكل والبالغ بين االعمار المذكورة

 ايام 7قيمة في كبد جنين دجاج عمر في حين سجمت ادنى  (1.30mm±65.97بمغت ) فقد البالغ

 (. 0.11mm±2.28وبمغت ) حضانة
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 Gallus gallus المحميالدجاج  لكبد (mmبالمميمتر ) ول الفص األيسرمعدل ط(: 135-4شكل )

domesticus .عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  خالل ايام الحضانة وبعد الفقس والبالغP<0.001. 
 

 Width of right lobe عرض الفص األيمن 4-4-4

 Gallus gallus المنزلي الدجاج جنين أعطت قياسات عرض الفص األيمن لكبد 

domesticus فروق معنوية عالية فما فوق ولغاية الفقس وبعد الفقس والبالغ  ايام 7من  لالعمار

(P<0.001)  وكان عرض الفص االيمن لكبد الدجاج في البالغ األعمى معداًل بين االعمار

ادنى قيمة  حضانة أيام 7في حين سجل جنين عمر  (mm 0.28±41.00)المدروسة وبمغ 

(1.93±0.32mm)  (. 111-1كما موضح في الشكل )لعرض الفص األيمن لمكبد 
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 Gallus gallus المحميالدجاج  لكبد (mmبالمميمتر )رض الفص األيمن معدل ع(: 136-4شكل )

domesticus  عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  وبعد الفقس والبالغ.خالل ايام الحضانةP<0.001. 
 

 Width of left lobeعرض الفص االيسر  4-4-5

 Gallus gallusشممت قياسات عرض الفص االيسر لكبد جنين الدجاج المنزلي  

domesticus  والبالغ  وبعد الفقس حضانة وصوال الى مرحمة الفقس ايام 7باالعمار ابتداًء من

كما ىو  (P<0.001)زيادة في عرض ىذا الفص وقد كانت ىذه الزيادة بفروق معنوية عالية 

بمغت  فقد( وكانت اعمى قيمة لعرض الفص االيسر في البالغ 117-1بالشكل )موضح 

(36.34±5.99 mm) ادنى قيمة  حضانة أيام 7الفص االيسر لكبد جنين عمر  عرض سجل بينما

 بين ىاتين القيمتين. االخرى ( في حين تراوحت القيم0.17mm±1.67وكانت )
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 Gallus gallus المحميالدجاج  لكبد (mmبالمميمتر ) رض الفص األيسرمعدل ع(: 137-4شكل )

domesticus عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  وبعد الفقس والبالغ. خالل ايام الحضانةP<0.001. 
 

 Diameter of hepatocyteقطر الخمية الكبدية  4-4-6

جميعيا بصورة عامة ( وجود فروق معنوية عالية بين االعمار 112-1لوحظ من الشكل )  

(P<0.001 من حيث زيادة قطر الخمية الكبدية السيما بين االعمار ابتداًء من جنين عمر ،)1 

أيام  9اد الفرق كمما تقدم عمر جنين الدجاج ليستقر عند جنين عمر أيام حضانة صعودًا وز 

مبكرة من التكوين في المراحل الاكثر الفروق بين االعمار كانت ان الفروق بعده اي  تقمو  ،حضانة

 معدلو بمغ فقدحضانة  ايام 1ن عمر وان اعمى قطر لمخمية الكبدية كان في جني ،الجنيني

(18.00±0.94µm)، معدلو بمغ فقدحضانة  اً يوم 11ن عمر واقل قطر كان في جني 

(10.00±0.31µm.) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 7 14 21 28 Adult

W
id

th
 o

f 
le

ft
 l

o
b

e 
(m

m
) 

Days incubation Days after hatching 



                                      الفصل الرابع: النتائج                                                                                                        

 

250 

 

 Gallus gallus المحميفي كبد الدجاج  (μm) قطر الخمية الكبدية بالميكروميترمعدل (: 138-4شكل )

domesticus عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  وبعد الفقس والبالغ. خالل ايام الحضانةP<0.001. 
 

 Length of hepatocordطول الحبال الكبدية  4-4-7

الفقس وذلك لطوليا حضانة ولغاية  ايام 1حبال الكبدية لمجنين من عمر قيست اطوال ال 

فروق معنوية عالية ( وجود 119-1لوحظ من الشكل ) فقدوصعوبة قياسيا بعد الفقس 

(P<0.001) المحميفي كبد جنين الدجاج  بصورة عامة في طول الحبال الكبدية Gallus 

gallus domesticus  متوق االخرى حضانة واالعمار ايام 1بين االعمار ابتداًء من جنين عمر 

 ،وين الجنينكأيام حضانة ولكن تبقى الفروق المعنوية باستمرار ت 9الفروق تدريجيًا عند جنين عمر 

حضانة طويمة جدًا. وكانت اعمى قيمة لمحبال  اً يوم 11لتكون الحبال الكبدية بعد الفقس عند عمر 

جنين واقل قيمة كانت في  (0.94µm±248) بمغ فقديوم حضانة  11ة عند فقس الجنين الكبدي

  (.6.12µm±97.50) حضانة اذ بمغ ايام 1عمر 
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 Gallus gallus المحميفي كبد الدجاج  (μm)طول الحبال الكبدية بالميكروميترمعدل (: 139-4شكل )

domesticus عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  .خالل ايام الحضانةP<0.001. 
 
 Diameter of central veinقطر الوريد المركزي  4-4-8

 Gallus gallus domesticus المحميقطر الوريد المركزي في كبد جنين الدجاج اما 

قل قطر فايام حضانة  7ير بعد جنين عمر بدأت تظ (P<0.001)فان الفروق المعنوية العالية 

-1الوريد المركزي كمما تقدم جنين الدجاج بالعمر لحين وصولو الى البالغ كما موضح في الشكل )

 أيام حضانة بمقدار 9(. وقد سجل اعمى قيمة لقطر الوريد المركزي عند جنين عمر 111

(180±7.37µm)  ايام( 1-1)االجنة خالل األعمار  في كانت (1011±1011)وادنى قيمة كانت 

 حضانة.
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 Gallus gallus المحميفي كبد الدجاج ( μm)قطر الوريد المركزي بالميكروميتر معدل (: 141-4شكل )

domesticus عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  وبعد الفقس والبالغ. خالل ايام الحضانةP<0.001. 

 
 Diameter of portal areaبية اقطر الباحة الب 4-4-9

قطر الباحة معدل في  (P>0.05) توجد فروق معنوية ( انو ال111-1لوحظ من الشكل )

مار االولى من التكوين في االع Gallus gallus domesticus المحميلكبد اجنة الدجاج  ابيةالب

الفروق تمك  تستمر او  ،حضانة اً يوم 11عند جنين عمر  ىذه الفروق المعنوية تظير الجنيني و 

بعد الفقس حتى البالغ وبفرق معنوي عالي  ايام 7الدجاج بعمر  صوصالمعنوية بمقارنتيا مع 

(P<0.001)،  حضانة  اً يوم 11في جنين عمر  البابيةقطر الباحة معدل وقد سجل اعمى قيمة ل

 دونفما  اً يوم 11بأعمار من  في االجنة ( مايكروميتر وكانت اقل قيمة111011±11011) غبم فقد

  مايكروميتر. (0.00±166.5)البابية قيمة قطر الباحة  بمغتعند البالغ و 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 7 14 21 28 Adult

D
ia

m
et

er
 o

f 
ce

n
tr

a
l 

v
ei

n
 (
μ

m
) 

Days incubation Days after hatching 



                                      الفصل الرابع: النتائج                                                                                                        

 

253 

 
 Gallus gallus المحميفي كبد الدجاج  (μm) بالميكروميتر قطر الباحة البابيةمعدل (: 141-4شكل )

domesticus عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  وبعد الفقس والبالغ. خالل ايام الحضانةP<0.001  بعد
 يوم. 11عمر 

 
  Analysis of amino acids تحميل الحموض االمينية 4-5

 في كبد الدجاجالمدروسة  Amino acids حموض االمينيةالنتيجة الحالية لمأظيرت  

حضانة  اً ( يوم19، 11، 11، 7ار )معولالجنة با Gallus gallus domesticus المحمي

( P<0.001ىناك فروق معنوية عند مستوى احتمالية ) انوالبالغ  اً يوم 11صوص دجاج عمر و 

التراكيز  معدل بمغ فقدحضانة  اً يوم( 19، 11، 11، 7بين االجنة لاليام )

(151.69±14.15mM/L ،118.22±15.28mM/L ،88.46±10.76mM/L ،

92.97±10.76mM/Lمعدل والبالغ معًا إذ بمغ يوماً  11الدجاج عمر  صوصو  ،( عمى التوالي 

كان ىناك  بينما ،( عمى التوالي10.42mM/L ،177.25±16.40 mM/L±137.54تراكيزىما )

زىم ـــــــتراكي معدل حضانة إذ بمغ ماً و ( ي19، 11، 11جنة بعمر )اال( بين P<0.05فروق معنوية )

(118.22±15.28mM/L، 88.46±10.76 mM/L ،92.97±10.76 mM/Lعمى التوالي )، 

( 16.40mM/L±177.25البالغ الذي كان تركيز الحموض االمينية فيو )ومع عمى حدة  وكالً 
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بمغ تركيز الحموض االمينية فيو  فقد أيام حضانة 7وكذلك بين جنين عمر 

(151.69±14.15mM/L مع جنين ) الحموض االمينية  حضانة الذي كان تركيز اً يوم 11عمر

وبتركيز  اً يوم 11الدجاج بعمر  صوص( ومع 15.28mM/L±118.22) فيو

(137.54±10.42mM/L وبين جنين عمر .)حضانة والذي كان تركيز الحموض  اً يوم 11

حضانة وبتركيز  اً ( يوم19، 11( مع اجنة عمر )15.28mM/L±118.22االمينية فيو )

(88.46±10.76mM/L ،92.97±10.76mM/L عمى التوالي و )11الدجاج بعمر  صوص 

حضانة والذي كان  اً يوم 11(. وكذلك بين جنين عمر 10.42mM/L±137.54وبتركيز ) اً يوم

حضانة الذي كان  اً يوم 19( مع جنين عمر 10.76mM/L±88.46تركيز الحموض االمينية )

فروق معنوية بين كل مرحمتين معًا  ة( إذ انيا لم تظير أي10.76mM/L±92.97بتركيز )

(P>0.05) إذ بمغ البالغ مرحمة كان في بشكل عام االمينية محموضلان اعمى مستوى ، و 

(177.25±16.40mM/L)حضانة  اً يوم 11 جنين عمر ، واقل مستوى لمحموض االمينية كان في

 (.111-1 ، شكل1-1 )جدول (10.76mM/L±88.46) بمغ

التي تم  Gallus gallus domesticus المحميكيز الحموض األمينية في كبد الدجاج تر  معدل(: 1-4جدول )
 حسابيا خالل أيام الحضانة وبعد الفقس والبالغ.

Groups 

Concentration of Amino acid (mM/L) (mean±S.E) 
7 days 

incubation 
11 days 

incubation 
14 days 

incubation 
19 days 

incubation 
14 days after 

hatching Adult 
Amino 

acid 
151.69±14.15 118.22±15.28 88.46±10.76 92.97±10.76 137.54±10.42 177.25±16.40 

 .P<0.05عند مستوى احتمالية ة معنويلفروق وا P<0.001عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق 
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التي تم  Gallus gallus domesticus المحميكيز الحموض األمينية في كبد الدجاج تر  معدل(: 142-4شكل )

والفروق  P<0.001عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  حسابيا خالل أيام الحضانة وبعد الفقس والبالغ.
 .P<0.05عند مستوى احتمالية ة معنوي

 

 
ان الكبد في جنين الدجاج  (1-1والمالحق ) (111-1والشكل ) (2-1وضح الجدول ) 

 12عمى  احتوائو ،والبالغ اً يوم 11الدجاج عمر  صوصو  حضانة اً يوم (19، 11، 11، 7عمر )

(، Arg(، االرجنين )Ser(، السيرين )Glu(، الكموتاميك )Asp) االسبارتيك وىي اً اميني اً حمض

(، Gly(، الكاليسين )Pro(، البرولين )Alaااللنين )(، Cys(، السيستين )Asnاالسبرجين )

(، His(، اليستدين )Met(، الميثيونين )Val(، الفالين )Tyr(، التايروسين )Thrالثيريونين )

وان اعمى تركيز  (Lys( والاليسين )Pheالفينل النين )، (Leu(، الميوسين )Ileااليزوليوسين )

ايام  7في جنين عمر  (175.08±5.14) (Cysالسيستين ) كان لحمض االمينيةلمحموض 

 كان لحموض اً يوم 11االمينية في صوص الدجاج عمر  اعمى تركيز لمحموض بينما .حضانة

 (Hisاليسيتدين )، (152.02±13.45) (Alaااللنين )، (175.94±24.89) (Asn)االسبرجين 

 (143.48±11.91) (Thrالثيريونين )، (135.84±16.20) (Valالفالين )، (158.94±13.54)

 لمحموض اعمى تركيز لمحموض في كبد البالغ كاناما . (233.82±7.86) (Lysوالاليسين )
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 (Serالسيرين )، (365.85±24.11) (Gluالكموتاميك )، (259.17±4.60) (Asp) االسبارتيك

، (193.80±11.05) (Proالبرولين )، (160.88±2.14) (Argاالرجنين )، (145.25±2.69)

 (Metالميثيونين )، (177.04±14.97) (Tyrالتربتوفان )، (190.63±4.26) (Glyالكاليسين )

 (Leuالميوسين )، (219.17±50.68) (Ile) االيزوليوسين، (141.06±17.57)

 .(241.46±8.38) (Phe) الفنيل النينو  (159.21±33.74)

حضانة وكان  اً يوم 11كان في جنين عمر فقد االمينية  اما ادنى تركيز لمحموض

الكاليسين ، (43.04±2.18) (Alaااللنين )، (Asn( )24.19±1.30) االسبرجين لمحموض

(Gly) (92.84±4.22) ،( الثريونينThr) (55.13±6.16) ،( التايروسينTyr) 

(، 49.66±4.01) (Metالميثيونين )(، 49.18±10.99) (Valالفالين )، (91.15±15.28)

 (Leuالميوسين )و  (98.22±4.57) (Ile) االيزوليوسين(، 36.46±8.54) (Hisدين )ياليست

حضانة كان  اً يوم 19االمينية في جنين عمر  ان اقل تركيز لمحموضو  ،(53.57±7.34)

 (Proوالبرولين ) (66.70±4.83) (Cysالسيستين )، (53.71±9.43) (Serالسيرين ) لمحموض

 (Gluالكموتاميك )(، 115.72±10.23) (Asp) االسبارتيك اما الحموض، (99.80±7.54)

 (Phe( )109.02±6.21) الفينل النينو  (57.18±5.27) (Argاالرجنين )، (214.59±16.92)

 الاليسين تفرد الحمض األميني كذلك اً يوم 11 الدجاج عمر صوصفكان ادنى تركيز ليم في 

(Lys)  اما  (7.86±233.82)وبتركيز  اً يوم 11 الدجاج عمر صوصبكونو لم يظير فقط عند

( فقد بينت النتائج 1-1كما موضح في الجدول )فمم يسجل لو أي تركيز يذكر. االخرى  االعمار

والحموض االمينية ما عدا  كل االعمار ( بينP<0.001بوجود فروقات معنوية عالية ) اإلحصائية

 (P>0.05المدروسة ) لم يظير فروق معنوية بين االعمار الذي (Lys) سينيالال الحمض االميني

 االمينية في حين كان حمض الكموتاميك اعمى الحموض تركيزًا عند مقارنتو مع تراكيز الحموض

 .االخرى
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خالل ايام  Gallus gallus domesticus المحميفي كبد الدجاج  تركيز كل حمض اميني(: 2-4جدول )
 الحضانة وبعد الفقس والبالغ.

Concentration (mM/L) (mean±S.E) 
Group

s Adult 
14 after 

hatching 

19 day 

incubation 

14 day 

incubation 
11 day 

incubation 
7 days 

incubation 
259.17±4.6

0 

115.72±10.

23 
122.96±4.5

3 
168.21±9.8

7 
175.99±10.

47 
199.46±24.

10 Asp 
365.85±24.

11 

214.59±16.

92 
217.83±8.7

9 
270.00±2.0

8 
288.36±24.

20 
293.43±17.

61 Glu 
145.25±2.6

9 
63.53±9.42 53.71±9.43 71.09±9.21 112.27±5.5

8 
137.06±3.2

4 Ser 
160.88±2.1

4 
57.18±5.27 63.32±6.13 92.91±5.39 88.74±34.6

7 
154.80±15.

48 Arg 

64.00±5.49 
175.94±24.

89 32.36±5.71 24.19±1.30 42.31±7.72 58.28±7.13 Asn 
157.81±10.

07 

122.65±5.1

5 66.70±4.83 80.50±12.1

6 
123.67±8.3

9 
175.08±5.1

4 Cys 
133.09±10.

31 

152.02±13.

45 
48.58±14.3

3 43.04±2.18 87.44±3.29 101.63±1.7

9 Ala 
193.80±11.

05 

112.91±3.2

2 99.80±7.54 114.00±13.

97 
146.90±8.7

6 
168.30±10.

58 Pro 
190.63±4.2

6 

121.57±22.

57 
94.50±18.6

3 92.84±4.22 135.28±3.2

0 
165.75±11.

37 Gly 
135.94±11.

80 

143.48±11.

91 72.94±5.05 55.13±6.16 88.17±10.0

2 
137.72±6.3

1 Thr 
177.04±14.

97 

109.19±5.6

6 
103.73±11.

59 
91.15±15.2

8 
115.25±9.1

4 
159.31±0.6

4 Tyr 
111.27±1.8

9 

135.84±16.

20 69.89±3.12 49.18±10.9

9 52.33±9.04 84.60±2.01 Val 
141.06±17.

57 

136.35±13.

65 91.81±5.53 49.66±4.01 51.85±7.52 92.30±3.06 Met 
157.56±27.

16 

158.94±13.

54 
70.51±25.4

3 36.46±8.54 65.73±3.72 97.47±6.24 His 
219.17±50.

68 

160.45±31.

13 
152.74±36.

35 98.22±4.57 179.16±4.5

9 
217.00±4.6

8 Ile 
159.21±33.

74 

152.44±39.

64 
93.72±34.7

5 53.57±7.34 72.75±3.99 125.96±0.6

1 Leu 
241.46±8.3

8 

109.02±6.2

1 
125.40±2.6

8 
113.72±12.

11 
183.52±13.

49 
210.56±1.7

4 Phe 

0.00±0.00 
233.82±7.8

6 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 Lys 

 .P<0.001عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق 
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خالل ايام  Gallus gallus domesticus المحميفي كبد الدجاج  كل حمض امينيتركيز (: 143-4شكل )

 .P<0.001عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  الحضانة وبعد الفقس والبالغ.
 
  Analysis of glycogenتحميل الكاليكوجين  4-6

( 19، 11، 11، 7) لألعمار المحميتم تحميل الكاليكوجين في كبد أجنة طائر الدجاج 

والبالغ ووجد أن أعمى تركيز لمكاليكوجين كان في  اً ( يوم11الدجاج عمر ) صوصحضانة و  اً يوم

، أما أدنى ممغم من الكبد 111ممغم/  (51.31±675.95إذ بمغ )حضانة  اً ( يوم19جنين عمر )

عمى الرغم و  ممغم من الكبد 111ممغم/  (6.29±489.02بمغ ) فقدتركيز كان في الدجاج البالغ 

عند ( P>0.05)من وجود االختالف في التراكيز بين األعمار المدروسة إال أنو لم يكن معنويًا 

 مستوى احتمالية بين ىذه األعمار جميعيا.

ممغم/  (51.65±601.22حضانة قد سجل )أيام ( 7يكوجين في جنين )أن الكال لوحظ

 111ممغم/  (74.15±515.21إلى ) هتركيز حضانة قل  اً ( يوم11في جنين )و  ممغم من الكبد 111

ممغم  111ممغم/  (41.27±537.68الى ) اً ( يوم11ثم ازداد مرة اخرى في جنين ) ،ممغم من الكبد

ممغم  111ممغم/  (51.31±675.95بمغ ) فقدر بالزيادة بوصولو إلى أعمى تركيز مواست من الكبد

0

50

100

150

200

250

300

350

400

7 days

incubation

11 days

incubation

14 days

incubation

19 days

incubation

14 days after

hatching

Adult

C
o

n
c
e
n

tr
a

ti
o

n
 (

m
M

/L
) 

Asp Glu Ser Arg Asn Cys Ala Pro Gly

Thr Tyr Val Met His Ile Leu Phe Lys



                                      الفصل الرابع: النتائج                                                                                                        

 

259 

 صوصالتركيز باالنخفاض قمياًل في  ءثم بد ،حضانة اً ( يوم19في جنين دجاج عمر ) من الكبد

وفي البالغ سجل أدنى تركيز لو وىو  (86.23±625.53) اً ( يوم11الدجاج عمر )

-7، المالحق من 111-1، شكل 3-1)جدول  الكبدممغم من  111ممغم/  (489.02±6.29)

11 .) 

خالل ايام  Gallus gallus domesticus المحميفي كبد الدجاج  كيز الكاليكوجينتر  معدل(: 3-4جدول )
 الحضانة وبعد الفقس والبالغ.

Group 
Concentration mg/100 mg of liver (mean±S.E) 

7 days 

incubation 
11 days 

incubation 
14 days 

incubation 
19 days 

incubation 
14 days after 

hatching Adult 

Glycogen 601.22±51.65 515.21±74.15 537.68±41.27 675.95±51.31 625.53±86.23 489.02±6.29 

 .P>0.05عند مستوى احتمالية  التوجد فروق معنوية
 

 
خالل ايام  Gallus gallus domesticus المحميفي كبد الدجاج الكاليكوجين كيز ر تمعدل (: 144-4شكل )

 .P>0.05عند مستوى احتمالية  التوجد فروق معنوية وبعد الفقس والبالغ. الحضانة
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 Analysis of fatty acidتحميل الحموض الدهنية  4-7

ان اعمى تركيز  (12-11والمالحق ) (111-1) والشكل (4-1) الجدول في ظير

وادنى  ،من الكبد غممم 111/ مغمم (15.20±73.79) معدلو وبمغالبالغ  كان عندلمحموض الدىنية 

من غم مم 111/ مغمم (2.17±15.41)معدلو  بمغ فقد اً يوم 11 الدجاج عمر صوص في لوتركيز 

لم  بينما ،معاً كافة  االعمار ( بينP<0.001واحصائيًا كان ىناك فروقات معنوية عالية ) الكبد

 (15.20±73.79)كما ذكر أعاله لبالغ الذي بمغ تركيزه ا ( بينP>0.05تظير فروق معنوية )

، 17.74±71.65بتراكيز )حضانة و  اً ( يوم11، 11، 7نة بعمر )األجو  من الكبد غممم 111/ مغمم

 ( ايام7جنين بعمر )عمى التوالي، و من الكبد  غممم 111/ مغمم (59.49±12.69، 47.71±7.83

جنة مع األ غممم 111/ مغمم (17.74±71.95)حضانة الذي كان تركيز الحموض الدىنية فيو 

ممغم/  (12.69±59.49، 7.83±47.71التي كانت تراكيزىم )حضانة، و  اً ( يوم11، 11بعمر )

الذي كان تركيز حضانة و  اً ( يوم11، كذلك جنين عمر )عمى التوالي ممغم من الكبد 111

 (19، 11مع األجنة عمر ) من الكبد غممم 111/ مغمم (7.83±47.71)الحموض الدىنية فيو 

عمى من الكبد  غممم 111/ مغمم (0.71±17.15، 12.69±59.49التي بمغت تراكيزىم )و  يوماً 

الذي كان تركيز الحموض الدىنية فيو  حضانة اً ( يوم19أخيرًا جنين بعمر )التوالي و 

الذي كان تركيزه  اً ( يوم11صوص الدجاج عمر )مع من الكبد  غممم 111/ مغمم (17.5±0.71)

، أما فيما عداىا فقد أظيرت فروق معنوية من الكبد غممم 111/ مغمم (15.41±2.17)

(P<0.05)  آخر عمى حدة.بين كل يوم و 

 

 

 



                                      الفصل الرابع: النتائج                                                                                                        

 

261 

خالل ايام  Gallus gallus domesticus المحميفي كبد الدجاج الدىنية الحموض  كيزمعدل تر (: 4-4جدول )
 .الحضانة وبعد الفقس والبالغ

Group 

Concentration mg/100 mg of liver (mean±S.E) 

7 days 

incubation 
11 days 

incubation 
14 days 

incubation 
19 days 

incubation 
14 days after 

hatching Adult 

Fatty 

acids 
71.65±17.74 47.71±7.83 59.49±12.69 17.15±0.71 15.41±2.17 73.79±15.20 

 .P<0.001عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق 

 
خالل  Gallus gallus domesticus المحميفي كبد الدجاج كيز الحموض الدىنية تر  عدلم (:145-4شكل )

 .P<0.001عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  ايام الحضانة وبعد الفقس والبالغ.

 

 اً ( يوم19، 11، 11، 7الدجاج عمر )جنين لحموض الدىنية الموجودة في كبد ااما  

حموض دىنية وان اعمى  1والبالغ فقد وجد بأن ىناك  اً يوم 11الدجاج عمر  صوصحضانة و 

 Linoleic acidك يينوليملحمض او  Oleic acid (138.37±9.29) االوليك ضتركيز لمحم

فقد  Stearic acid الستياريك اما الحمض الدىني، ةحضان (7)كان في اليوم  (90.38±10.20)

ض ــــــالحم ذلكــــــوك ضانةـــــح اً يوم (11) عمر جنين ندـــع( 24.95±41.36) لو كان اعمى تركيز

في جنين  (2.11±8.41) لو الذي اظير اعمى تركيز α-Linolenic acid لينولينيكالفا  الدىني
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فقد كان  Palmitic acid البالمتيك تركيز لمحمض الدىنيواما اعمى حضانة  اً ( يوم11عمر )

نولييك ، الميالستياريكالبالمتيك،  وض الدىنيةادنى تركيز لمحم بينماد البالغ. عن (67.35±9.06)

، 1.5±13.45وكاالتي ) اً يوم 11الدجاج عمر  صوصفقد كان عند والفا لينولينيك 

حضانة  اً يوم 19 أظير جنين عمر في حين. (5.33±10.56 ،18.29±7.22، 14.65±7.41

ان كل من الحمض  بينما (5.40±16.61)ىو  Oleic acid االوليك ادنى تركيز لمحمض الدىني

 ،انةــحض اً ومـــــي 19مر ــــــي جنين عــــفز ـير أي تركيـــــلم يظ Linoleic acid يكيمينولال الدىني

اجنة في لو لم يظير أي تركيز  α- Linolenic acid كــــنيــلينوليـــفا ال وكذلك الحمض الدىني

فروقات معنوية عالية حضانة والبالغ. وأشارت النتائج اإلحصائية الى وجود  اً يوم (19، 7عمر )

الذي لم يظير وجود فروق  الستياريك مض الدىنيوالحموض الدىنية كافة عدا الح بين االعمار

في حين كان حمض األوليك اعمى  (P>0.05) معنوية في تراكيزه ضمن المراحل المذكورة انفاً 

 خالل االعمار المدروسةاألخرى  الحموض الدىنية تركيزًا عند مقارنتو مع تراكيز الحموض الدىنية

 .(111-1، شكل 5-1 )الجدول

خالل ايام  Gallus gallus domesticus المحميفي كبد الدجاج تركيز كل حمض دىني (: 5-4جدول )
 الحضانة وبعد الفقس والبالغ.

Groups 
Concentration mg/100 mg of liver (mean±S.E) 

7 days 

incubation 
11 days 

incubation 
14 days 

incubation 
19 days 

incubation 
14 days after 

hatching Adult 
Palmitic 

C16:0 
42.26±1.88 46.62±3.86 58.98±4.20 15.51±0.67 13.45±1.5 67.35±9.06 

Stearic 

C18:0 
15.59±2.46 41.36±24.95 30.58±15.32 19.31±7.43 14.65±7.41 18.70±1.54 

Oleic 

C18:1 
138.37±9.29 77.57±14.04 113.48±20.98 16.61±5.40 25.31±1.38 131.93±4.51 

Linoleic 

C18:2 
90.38±10.20 64.57±1.67 87.18±23.38 0.00±0.00 18.29±7.27 77.18±10.48 

α-Linolenic 

C18:3 
0.00±0.00 8.41±2.11 7.24±1.46 0.00±0.00 5.33±0.56 0.00±0.00 

 .P<0.001عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق 
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خالل ايام  Gallus gallus domesticus المحميفي كبد الدجاج تركيز كل حمض دىني (: 146-4شكل )
 .P<0.001عند مستوى احتمالية  ة عاليةمعنويالفروق  الحضانة وبعد الفقس والبالغ.
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 Discussion المناقشة -5

 الوصف الشكميائي لمكبد وكيس الصفراء في طائر الدجاج المحمي البالغ 5-1

Morphological description of liver and gallbladder in adult 

local chicken bird 

جزءًا  Gallus gallus domesticusعضو الكبد في طائر الدجاج المحمي البالغ  يشغؿ

كبيرًا مف التجويؼ الجسمي، ويقع في الجزء العموي مف التجويؼ البطني الصدري ضمف منطقة 

ضمف الجزء القمي لمقمب وجزؤه السفمي يقع ضمف منو األضالع، يتموضع الجزء العموي األمامي 

 .Hickman et alو Mclelland (1990) ت ىذه النتيجة كميًا مع كؿ مفتفقالقانصة، وقد 

في دراستيـ عمى كبد طائر  Ibrahim et al. (2016)وفي دراستيما عمى الطيور  (1997)

 .Hristov et alو Moorhen bird (Callinula chloropus)دجاجة الماء خضراء االرجؿ 

في دراستيـ التشريحية لبعض أعضاء الجياز اليضمي ومنيا كبد طائر الكناري المنزلي  (2017)

Serinus canaria) Domestic canary)،  وكذلؾ معTarek et al. (2019)  في دراستيـ

 .الشكميانسجية لكبد طائر فروج الدجاج المحمي

يكوف شكؿ الكبد في طائر الدجاج المحمي البالغ في النتيجة الحالية بشكؿ عضو ثنائي 

مف  Whittow (1998)و Hickman et al. (1997)الفصوص وىذا ما أشار إليو كؿ مف 

مف خالؿ دراستيـ عمى الحباري  Bailey et al. (1997) مع خالؿ دراستيـ عمى الدجاج وكذلؾ

مف خالؿ  Stronelli et al. (2006)و Illanes et al. (2006)و Captive bustoidsاألسير 

مف خالؿ دراستيـ عمى  Hena et al. (2012) مع وكذلؾ Ostrichesدراستيـ عمى النعاـ 

 ضالً ، فJapanese quail  (Coturnic japonica)اليابانيوالسماف  Columbia liviaالحمػػػػاـ 

 Passer domesticus)) House( عمى طائر العصفور المحمي 2102مي )ػػة الشويػسعف درا

sparrow. 
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اظيرت النتيجة الحالية بأف الفص األيمف أكبر مف الفص األيسر وممتدًا نحو األماـ قميال 

اىميجي الشكؿ ويرتبط الفصاف في الجية األمامية بوساطة رباط مستعرض بيف منو، ويكوف 

ومع  ،عمى طائر الدجاج Bryden and Cumming (1980)مع دراسة  تفؽالفصيف، وىذا ي

(Bezuidenhout (1988 وMclelland (1990) Tarek et al. (2019)  في دراستيما عمى

عمى كبد  Hünigen et al. (2016)ومع دراسة  ،Broilersكبد طائر فروج الدجاج المحمي 

 اوطائر الديؾ الرومي لبريطاني Wild Canadian turkeyطائر الديؾ الرومي البري الكندي 

 Hussein and Husseinما أشار اليو  مع تفؽوكذلؾ ت ،British united turkeyالمتحدة 

 Gallusدجاج المحـ المحمي  المذيف ىما: عمى كبد نوعيف مف الدجاج البالغ في دراستيما (2016)

gallus،  ودجاج الماءGalinula chloropus ومع دراسة ،في جنوب العراؽ Al-Hamadawi 

et al. (2017)  عمى كبد ثالثة أنواع مف الطيور البرية في العراؽ، إذ كاف الفص األيمف لكبد

 White-threatedوطائر الرفراؼ األبيض Laughing doveطائر الحمامة الضاحكة 

kingfisher دراسة  ، ومعأكبر مف الفص األيسرHamodi et al. (2013)  عمى كبد النورس

(Larus canus) Gull  وكبد دجاج غينياNumida meleagrisالنتيجة الحالية مع تفؽ، وال ت 

 Melopsittacusكبد طائر الدرة  ما عمىفي دراستي Mohsin and Hameed (2016) مف كؿ  

undulatus، وكذلؾ مع دراسة Rodrigus et al. (2012) كبد طائر الرية الكبرى  عمىRhea 

americana،  وكذلؾ دراسةIbrahim et al. (2016)  عمى كبد دجاجة الماء خضراء األرجؿ

Local marhen،  ودراسةAl-Hamadawi et al. (2017)  عمى كبد طائر العوسؽ

Common kestrel  تفؽكذلؾ ال تو  اف الفص االيسر لمكبد يكوف اكبر مف االيمف اإذ وجدو 

 Captiveعمى كبد طائر الحبارى األسير  Bailey et al. (1997) النتيجة الحالية مع دراسة

bustards، وأيضًا مع دراسة Hamodi et al. (2013)  عمى كبد طائر الببغاء المتيمة

Agaparnis fischeri،  دراسةمع و Faraj (2018) كبد طائر مرزة المستنقعات  عمىCircus 
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aeruginosus  Marsh harrier ،في أف الكبد مكوف مف فصيف أيمف وأيسر متساوييف بالحجـ، 

 Medialي ػػػػفصيف ثانوييف: فص وسط الىمقسـ ص األيسر ػػػػػة الحالية بأف الفػػػػػػأظيرت النتيجقد و 

lobe و الفص الجانبي ػػػػص اآلخر وىػػرض مف الفػػػػػأكبر وأعLateral lobe، دراسة عم تفؽوىذا ي 

Mclelland (1990) النورسكبد في ، كذلؾ الديؾ الروميد الدجاج و ػػػػػفي كب(Larus canus)  

Gull نيا ػػػػػػاج غيػػػػػػد طائر دجػػػػػػوكبNumida meleagris (Hamodi et al., 2013)تفؽ، وال ت 

إذ أف الفص  ،عمى كبد طائر الدرة Mohsin and Hameed (2016)النتيجة الحالية مع دراسة 

عمى  Baily et al. (1997)مع دراسة  تفؽوكذلؾ ال ت ،ثالثة فصوص ثانوية الىمقسـ األيسر 

عمى كبد طائر مرزة المستنقعات، إذ ذكروا  Faraj (2018) مع دراسةكبد طائر الحبارى األسير و 

 فصوص ثانوية. الىمقسـ أف الفص األيسر لمكبد يكوف غير 

يتراوح ما بيف األحمر  في ىذه النتيجة لوحظ أف لوف كبد طائر الدجاج المحمي البالغ

مائؿ إلى االصفرار  Brownإلى بني  Reddish brownأو البني المحمر  Dark redالداكف 

في دراستيما عمى كبد  Hussein and Hussein (2016) ما أشار اليو مع تفؽتقريبًا وىذا ي

في دراستيا عمى كبد طائر الغرة  Selman (2013)مع و  Gallus gallusالدجاج المحمي البالغ 

ويعود التنوع في لوف الكبد إلى مواقع التغذية  ، Filica atra)) Local cootالبيضاء المحمي 

Nutritional state  الذي ىو عادة أحمر داكف الموف الطبيعي لمكبد  فيلمطيور البالغة التي تؤثر

إلى لوف بني محمر وتغير لونو إلى األصفر دليؿ عمى تغذية الطائر عمى غذاء غني بالدىوف 

(Clark, 2005). 

 يكمثري الشكؿ تقريبًا ذ او يسي مغزليلوحظ في نتيجة الدراسة الحالية وجود تركيب ك

لمفص األيمف يدعى كيس  Visceral surfaceحشائي لوف أخضر غامؽ، يقع عمى السطح اال

في دراستيـ  Schmidt et al. (2003)و Mclelland (1990)الصفراء وىذا ما أشار إليو كؿ 

 Numidaاج غينيا ػػػػػػؿ مف دجػػػػويف في كػػػػػػكد التػػػػػػفراء جيػػػػػػػصوف كيػس الػػػػػيكو  الطيور،عمى 
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melegris ورس ػػػػػوالنLorrus canus (Hamoda et al., 2013)فور المحمي ػػػػ، العص

Passer domesticus (Abed and Al-Bakri, 2011 طائر مرزة المستنقعات ،)Marsh 

harrier (Faraj, 2018) والديػؾ الرومػػػػػي بنػػػػػػوعيػػػػػػو البػػػػػػري ،Wild-type turkey  والنػػػػػوع

، إذ يوجػػػػػػد كيس الصفػػػػػػراء في الكثير مف Meat type (Hünigen et al., 2016)المحػػػػػػمي 

اليػػػػػػػة أنػػػػػػػواع الطيور باسػػػػتثناء مػػػػػػعػػػػػػظػػػػػػػـ الببػػػػػغػػػػػػػاوات مثػػػػػػؿ طائػػػػػػر الػػػػػػػدرة االستػػػػػػر 

Melopsittacus undulates (Mohsin and Hameed, 2016)،  وطائرAgaparnis 

fischeri (Hamodi et al., 2013)  وطائر النعاـ(Struthio camelus) Ostrish 

(Stornelli et al., 2006).  أف الحيوانات التي ال تمتمؾ كيس الصفراء لدييا العاصرة اودي و

Oddi sphincter فرز بكمػػػػػػػيات كبيرة مف الكبد عمى تي تطر عمى إفراز الصفراء الػػػػػػػػالتي تسي

تصرؼ الصفراء مف إذ السيما في الطيور الالحمة ػػوانات التي تمتمؾ كيس الصفراء الحيػػػػػ عكػػػػػػػس

مباشرة  Common hepatoenteric ductكػػػػػػػػال الفصيػػػػػػػػف بوساطة القناة المعوية الكبدية العامة 

فتوجػػد في  Cysticentericاور، أما القناة المعوية الكيسية ػعشر( المج إلى العػػػػػػػػفج )االثني

 Galliformes (Alvares, 2014الطيور التي ليا كيػػػس الصفػػراء مثػؿ رتػػبة الدجاجيات 

(Hünigen et al., 2016; . 

 Body، الجسـ Headظير كيس الصفراء مكونًا مف ثالث مناطؽ ىي القبة )الرأس( 

ما و  Fowlفي دراستو لمدجاج  Mclelland (1990) ايضاً وىذا ما أشار إليو  Neckوالعنؽ 

 Subhan اشار في دراستيما لمطيور، في حيف Bacha and Bacha (2000)أشار اليو 

)الرأس  يتكوف مف منطقتيف فقط Local geeseأف كيس الصفراء في اإلوز المحمي  (2009)

 مع النتيجة الحالية. تفؽال يحتوي عمى منطقة العنؽ وىذا ال يو  والجسـ(
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 التركيب النسجي لمكبد وكيس الصفراء في طائر الدجاج المنزلي البالغ 5-2

Histological structure of liver and gallbladder in adult local 

chicken bird 

 Gallusأظيرت النتيجة الحالية أف النسيج الحشوي الكبدي في الدجاج المحمي البالغ 

gallus domesticus حرشفية ية ر ايظمف خاليا سوف مكونة مف طبقة رقيقة يممحاط بمحفظة ك

ره ػػػػػػؽ مع ما ذكفوىذا يتتخمميا ألياؼ مغراوية، ػػػػػػػتتحتيا ظـ ػػػػػػػثيؼ غير منتػػػػػػػػيج ضاـ كػػػػػػػنس مع

Al-Samawy et al. (2016)  في دراستيـ كبد طائر البط الصيني(Pallas) Ruddy 

shelduck إذ ذكروا اف المحفظة المحيطة بالكبد تكوف سميكة واشار الى ذلؾ ايضًا ،Khaleel 

et al. (2017)  في كبد طائر النورسGull (Larus canus) وربما يعود السبب الى االختالؼ ،

بسمؾ المحفظة الى البيئة التي يعيش فييا الطائر التي تؤثر في نوعية غذائو. لوحظ في النتيجة 

، وكذلؾ ال ال تميز الكبد إلى فصيصاتالمحفظة تمتد منيا حواجز رقيقة غير عميقة الحالية اف 

في  Al-Dabagh and Abulla (1963)وأشار إلى ذلؾ كؿ مف  ،توجد حواجز بيف فصيصية

د طائر اإلوز ػػػػػالنسجي لكب ركيبػػػػػػفي دراستو الت Subhan (2009)ودراستيما عمى طائر الدجاج، 

تو ػػػػػػفي دراس El-Zoghby (2005)، أشار إلى ذلؾ أيضًا Anser anserة المحمية الساللذو 

في دراستو عمى الخصائص النسجية لكبد  Al-A'Aaraji (2015)و ،Quailر السموى ػػػػػعمى طائ

وكذلؾ  Lemeagris gallopava)) Male indigenous turkeyمدي ػػػػػي البػػػػػذكر الديؾ الروم

Khaleel et al. (2017) ري ػػػػػػط الػػػػػبػػػػػػػائر البػػػػػػػط ي لكبدػػػػػفي دراستيـ التركيب الشكميائي والنسج

في  Al-Samawy et al. (2016)و ،Anas platyrhynhos)) Mallard duckػيري( )الخضػ

 Tarek etوكذلؾ ، Frivaldszky) ) Collard dove دراستو التركيب النسجي لكبد طير الفاختة

al. (2019) ة النسجية لكبد طائر دجاج الفروج في دراستيـ الشكميائيBroiler، أشار العديد  وقد

نتيجة الفحص بالمجير االلكتروني إذ أظيرت  مف الباحثيف الى عدـ وجود فصيصات في الكبد
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لكبد الدجاج المحمي البالغ في النتيجة الحالية عدـ تميز النسيج الحشوي الكبدي  (SEM)الماسح 

في دراستو  Nishimura et al. (2009)وىذا ما أشار إليو  ،إلى فصيصات متميزة نموذجية

أف التكويف الضعيؼ لمنسيج الضاـ بيف  واإذ ذكر  الفقريات المختمفة ومنيا الدجاج ألنواع مف

مما أدى إلى قمة الحواجز بيف الفصيصات  Interlobular connective tissue الفصيصات

عدـ تمييزىا، بينما تكوف الفصيصات متميزة وواضحة في الخنزير والماعز وىذا يعود يشير الى 

 مع ما جاء بالنتيجة الحالية وكذلؾ تفؽالجيد لمنسيج الضاـ بيف الفصيصات وىذا يإلى التكويف 

 .Taşçi et al ودراسة، Ostrichعمى كبد النعاـ  Attia and Soliman (2005)دراسة 

 Al-Khazraji (2017) ودراسة ،(Buteo buteo) Buzzardعمى الصقر الحواـ  (2018)

 Pycnonotus leucotis) ) White eared bulbulعمى كبد كؿ مف البمبؿ أبيض االذنييف

 ((Larus canus والنورس Mallard duck ( (Anas platyrhchosوالبط الصيني )الخضيري(

Gull ،ودراسة Abdelruidha (2015)  عمى كبد البط المحمي العراقيIraqi local duck 

 (Gallus gallus)عمى كبد الدجاج المحمي  Hussein and Hussein (2016) ودراسة

Domestic fowl  ودجاج الماء(Gallinula chloropus) Common Moorhen. 

الحالية أنو مكوف مف خاليا في النتيجة  البالغ النسيج الحشوي الكبدي لمدجاج المحمييتميز 

ظيرت بشكؿ مضمع أو متعدد األضالع أقرب إلى الخاليا المكعبة كبيرة الحجـ فاتحة الموف  كبدية

يتقبؿ الممونات  ،حاوية عمى سايتوبالـز متجانس باىت الموف ،ذات حدود غير واضحة تقريباً 

، وىو الجزء المطؿ عمى الجيباني Vascular pole، وتمتمؾ الخمية الكبدية قطبًا وعائيًا الحمضية

، وىو الجزء المطؿ عمى القنية Biliary poleوقطب صفراوي  Hepatic sinusoidالكبدي 

ؾ تحتوي الخمية كذل ،تالمس الخاليا الكبدية المجاورةواألخرى  Bile canaliculiالصفراوية 

، Binuleatedواحدة أو نواتيف  نواة وتكوف إما ،تقع ضمف القطب الوعائيواة، الكبدية عمى ن

، متوسطة الكثافةوتمتاز بكونيا كروية أو بيضوية الشكؿ متوسطة الحجـ ذات مادة كروماتينية 
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في دراستو  Purton (1969)كؿ مف ايضًا حاوية عمى نوية واحدة أو نويتيف وىذا ما أشار إليو 

 عمىفي دراستيما  Bhatnagar and Singh (1982)و ،Gallus gallusعمى طائر الدجاج 

 Gallus domesticusفي دراستو كبد دجاج  Al-Hajam (2008)طائر الديؾ الرومي و

في دراستو  Moslem (2015)في دراستيـ كبد دجاج الفروج، و Tarek et al. (2019)و

عمى كبد طائر مرزة  Faraj (2018)و African ostrichاـ االفريقي التركيب النسجي لكبد النع

لكبد طائر البط البري  Khaleel et al. (2017)، ومع دراسة Marsh harrierالمستنقعات 

إذ ذكروا أف شكؿ الخاليا  Larus canusوطائر النورس  ،Anas platyrhynchos)الخضيري( 

مع النتيجة الحالية، لكف الخاليا في كبد  تفؽالكبدية في طائر البط البري كانت مضمعة وىذا ي

مع النتيجة الحالية، وقد  تفؽطائر النورس كانت بيضوية إلى غير منتظمة الشكؿ وىذا ال ي

ية يعود إلى لكبدإلى أف االختالؼ في شكؿ الخاليا ا  Alshamarry et al. (2010)أشار

 االختالؼ في األنواع وربما يكوف ىو السبب في عدـ تطابؽ شكؿ الخاليا الكبدية في الطيور.

إلى أف الخاليا  Murakami et al. (2001)و Yamamoto et al. (1985) وضح

متعدد األوجو إما خمسة أضالع  بشكؿ مجسـ (SEM)الكبدية تظير بالمجير االلكتروني الماسح 

Pentagonal  أضالع  ستةأوHexagonal  وىذا ما أظيرتو النتيجة الحالية عند الفحص

، إذ تكوف الخاليا ذات شكؿ مجسـ متعدد األوجو، وىذا ما (SEM)بالمجير االلكتروني الماسح 

 في دراستو عمى كبد البط. Abdelwahab (1987)أشار إليو أيضًا 

( الى TEMلكبدية بالمجير االلكتروني النافذ )أظيرت النتيجة الحالية الدقيقة لمخاليا ا

نواة كبيرة دائرية أو بيضوية الشكؿ تقريبًا ومحاطة بغشاء نووي مكوف مف غشائيف داخمي وجود 

 عمى المستوى الدقيؽفي دراستيـ  Ohata et al. (1982)مع ما ذكره  تفؽوآخر خارجي وىذا ي

اج ليغيورف األبيض، طائر السموى ػػػػػػالدجألنواع مختمفة مف كبد الطيور منيا طائر ذكر 

(Coturix coturix) Quailطائر الحماـ الزاجؿ ، (Columba livia) Homing pigeon 
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، إذ Society finches (Lonchura striata var. domestica)وطائر الفنجز االجتماعي 

وفي حاالت  ،Mononuclearذكروا أف الخاليا الكبدية في كؿ أنواع الطيور تكوف أحادية النواة 

، تحوي النواة المفردة عمى نوية كبيرة أو اثنتيف غير مركزية Binucleated نواةتكوف ثنائية ال

لمنسيج الحشوي الكبدي لطائر  عمى المستوى الدقيؽفي دراستو  Purton (1969)وأشار الموقع 

نوية  يا دائرية تمتمؾتنوا تكوفلخاليا الكبدية المضمعة الشكؿ اأف الى ، Gallus gallusالدجاج 

  واحدة أو أكثر.

لمخاليا الكبدية في طائر  عمى المستوى الدقيؽفي دراستيـ  Li et al. (2018)قد ذكر و 

دريا، التي تكوف وفيرة و إلى أف أكثر العضيات انتشارًا في الخاليا الكبدية ىي المايتوكونالدجاج 

مع  تفؽالخشنة وىذا ي ا الشبكة البالزمية الداخميةترافقيتحتؿ تقريبًا نصؼ سايتوبالـز الخمية و كبيرة و 

في دراستيـ ألنواع مختمفة مف الطيور  Ohata et al. (1982)مع ما ذكره  تفؽتالنتيجة الحالية، و 

منيا طائر الدجاج الميغيورف األبيض، طائر السموى، طائر الحماـ الزاجؿ وطائر الفنجز 

االجتماعي، إذ ذكروا أف سايتوبالـز الخاليا الكبدية ليذه األنواع مف الطيور يتميز بوجود 

أو   Rod عصويةوتكوف بيضوية أو  المايتوكوندريا التي تعد مف العضيات الخموية األكثر وفرة،

الخشنة  البالزمية الداخميةمظير خشف مع وجود الشبكة  ذاتالشكؿ  Filamentousخيطية 

 Abdelwahabندريا ايضًا و وأشار الى كثرة المايتوكالمرافقة ليا أو تكوف قريبة مف غشاء الخمية 

في طائر البط، وتكوف متنوعة لترتيب الحباؿ الكبدية  عمى المستوى الدقيؽفي دراستو  (1987)

الخشنة التي  البالزمية الداخميةبحجميا وشكميا، معظميا تكوف اسطوانية أو كروية وترافقيا الشبكة 

تكوف سائدة أيضًا بالقرب مف غشاء الخمية أو الغشاء النووي، كذلؾ لوحظ في النتيجة الحالية القنية 

يبات الناشئة مف الجزء القمي لمخاليا الكبدية وىذا الصفراوية واحتوائيا عمى امتدادات شبيية بالزغ

لترتيب الحباؿ الكبدية  عمى المستوى الدقيؽ في دراستو Abdelwahab (1987)مع ما ذكره  تفؽي

في كبد طائر البط، إذ ذكر أف القطب الصفراوي تبرز منو بروزات صغيرة تمثؿ الزغيبات وذكر 
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 Huiتتفؽ مع دراسة ىذه و  ،الخشنة البالزمية الداخميةكة دـ فيو الشبالقطب الصفراوي تنع أيضًا أف

et al. (2014) اـ السوداء ػػػػػػني ذو العظػػػػر الصيػػػػػػطائال ىػػػػػػعم(Gallus gallus domesticus) 

Brisson Chinese Taihe Black-bone Silky fowl إذ ذكروا أف القطب الصفراوي ،

الصفراوية التي تكوف ضيقة وليا امتدادات اصبعية صغيرة عديدة تشبو كوف القنية تُ  ،لمخاليا الكبدية

 الزغيبات.

( خمية، تتميز ىذه الحباؿ بأنيا 2، سمؾ كؿ منيا )حباؿ كبدية ييأةبتترتب الخاليا الكبدية 

 Purton (1969) دراسة مع تفؽوىذه النتيجة ت البعض متفرعة وغير منتظمة متداخمة مع بعضيا

في  Bhatnagar and Singh (1982) دراسةو  ،Gallus gallusفي دراستو كبد طائر الدجاج 

في دراستيما  Attia and Soliman (2005) دراسةو  طائر الديؾ الرومي،كبد دراستيما عمى 

دجاج العمى كبد طائر  Al-Hajam (2008) دراسة وكذلؾ ،Ostrichesعمى كبد النعاـ 

Gallus domesticus، ومع Holovská et al. (2013)  في دراستيـ عمى كبد الديؾ الرومي

في  Beresford and Henninger (1986) أيضًا، في حيف أشار Breed turkeyالبمدي 

 Ruffedوطائر الطييوج المطوؽ  Pintail duckكبد طائر البط ذو الريشات الطويمة  ادراستيم

grouse ،ودراسة Abed and Al-Bakri (2011)  في دراستيما كبد طائر العصفور المحمي

Passer domesticus)) House sparrow،  دراسةو Abdelruidha (2015)  عمى كبد طائر

عمى كبد طائر الدرة  Mohsin and Hameed (2016) البط المحمي العراقي ودراسة

(Melopsittacus undalatus) Budgerigar ، دراسة وAl-Khazraji (2017)  عمى كبد

باؿ أف الح، إذ ذكروا جميعًا الى Gullوطائر النورس  Mallard duckطائر البري )الخضيري( 

في دراستو كبد طائر  Al-Khazraji (2017)أشار  ( خمية، في حيف2-0الكبدية مكونة مف )

( خمية 2أف الحباؿ الكبدية مكونة مف حباؿ بسمؾ ) White eared bulbulالبمبؿ أبيض االذنيف 

عمى  Elias and Bengelsdorf (1952)مع النتيجة الحالية، أما دراسة  تفؽأو أكثر وىذا ال ي
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 Easton  (Sturnella magna) أف كبد طائر المروج الشرقية اذكر فقد تركيب كبد الفقريات، 

meadowlark  يتكوف مف صفائح مكونة مف حباؿ مف خاليا كبدية بسمؾ خمية واحدة وىذا ال

االختالؼ في  الى اف Hickey and Elias (1954)وضحا أ ،ايضاً  مع النتيجة الحالية تفؽي

الذي لو دور في  Natural selectionإلى ضغط االنتخاب الطبيعي  يعود سمؾ الحباؿ الكبدية

التنوع الكبير في تنمية قدرة الطيور عمى مواجية الظروؼ البيئية مف خالؿ التكيؼ التطوري 

Evolutional adaptationع ، وربما يعود االختالؼ في سمؾ الحباؿ الكبدية إلى اختالؼ األنوا

أف الحباؿ الكبدية في المبائف والطيور  Elias (1952) وضحولقد  ،والبيئة التي يعيش فييا الطائر

( خمية في الطيور 2-0في حيف تكوف بسمؾ )تكوف بسمؾ خمية واحدة،  High birdالعالية 

، وأشار إلى أف تطور الحيواف يؤدي إلى زيادة أعداد الخاليا الكبدية Primitive birdsالبدائية 

عطاء فرصة أكبر لمخاليا الكبدية لتصبح بد لتكوف بسمؾ خمية واحدة وذلؾ الالمكونة لصفائح الك

 لتؤدي وظيفتيا بصورة جيدة. Hepatic sinusoidsبتماس مع الدـ في الجيبانيات الكبدية 

بشكؿ شعاعي حوؿ األوردة المركزية  تقريباً  في النتيجة الحالية مرتبة الحباؿ الكبدية ظيرت

ظيارية مبطنة بطبقة مفردة مف خاليا و  Torturesأو الممتوي  Circularذات الشكؿ الدائري 

حاٍو عمى مسندة بطبقة رقيقة جدًا مف نسيج ضاـ  الخاليا البطانية التي تكوفحرشفية بسيطة تمثؿ 

مع  تفؽوىذه النتيجة ت ،نواةذات  حمر، ويوجد في تجويؼ الوريد خاليا دـ ياؼ المغراويةاألل

Purton (1969)  في دراستو كبد الدجاجGallus gallus وAbed and Al-Bakri (2011) 

في دراستيما  Hussein and Hussein (2016)و المنزليكبد طائر العصفور عمى في دراستيـ 

في  Gallinula choropusماء ػػػػػػاج الػػػػػمي ودجػػػػحـ المحػػػػػػدجاج، دجاج المػػػػػػكبد نوعيف مف ال

في دراستو لبعض الصفات التشريحية والنسجية لكبد  Al-A'Aaraji (2015)و ،راؽػػػػػػوب العػػػػػػجن

في دراستيـ  Meleagris gallopava، (Hünigen et al. (2016ذكر الديؾ الرومي المحمي 

والديؾ  Wild Canadian turkeyلنوعيف مف كبد الديؾ الرومي )الديؾ الرومي الكندي البري 
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في دراستيـ  Tarek et al. (2019)( وBritish United turkeyالمتحدة  االرومي لبريطاني

في اف ىناؾ  Eurell and Haensly (1982) ، ذكرالتشريحية والنسجية لكبد طائر دجاج الفروج

الفقريات، يتميز النمو األوؿ بأف النسيج الحشوي ثالثة أنماط لتنظيـ النسيج الحشوي الكبدي في 

لمكبد مؤلؼ مف خاليا كبدية مرتبة شعاعيًا حوؿ الوريد المركزي بشكؿ صفائح سمؾ كؿ منيا خمية 

خاليا الكبدية المتجاورة بيف الأو خميتيف مفصولة عف الجيبانيات الكبدية، تقع القنيات الصفراوية 

جد في يو الذي ، Muralium typeأو  Trabecular typeيسمى ىذا النمط بالنمط الحويجزي و 

يتميز النمط الثاني بأف ، و وىذا يتطابؽ مع النتيجة الحالية الفقريات العميا كالطيور والمبائف

لصفراوية مركز الحباؿ لقنية االجيبانيات الكبدية تكوف شبكة تحيط بالخاليا الكبدية، بينما تشكؿ ا

، أما النمط Myxine glutinosa)) Hag fishث الجر  اسماؾوصؼ ىذا النوع في الكبدية، و 

ابكة حوؿ الوريد متش Laminaeالثالث فتتميز فيو الخاليا الكبدية بأنيا مرتبة عمى شكؿ صفائح 

المركزي والقنيات الصفراوية وتكوف داخؿ خموية، ووصؼ ىذا النوع في األسماؾ العظمية 

Teleost fishs  مثؿ سمكة التراوت قوس قزحSalmo gairdner)) Rain bow trout . 

بالنتيجة الحالية  SEMظير النسيج الحشوي الكبدي تحت المجير االلكتروني الماسح 

مف حباؿ  Three dimensional meshworkمكونًا مف خاليا كبدية بشكؿ شبكة ثالثية األبعاد 

مكونة نظامًا متصاًل مف الصفائح الكبدية التي يكوف ليا مظير متفرع ومتداخؿ مع بعضيا حوؿ 

يج المبعثر خالؿ النسالباحات البابية ومرتبة شعاعيًا حوؿ الوريد المركزي، الذي يتميز بانتشاره 

النفتاح الجيبانيات الكبدية عمى  Fenestratedمظير مثقب  االحشوي الكبدي ويكوف تجويفو ذ

 ية مجسمة وىذا ما أشار إليوتجويؼ الوريد الذي يحوي عمى خاليا دـ تظير بشكؿ تراكيب بيضو 

Abdelwahab (1987)  ى مستوى الحباؿ الكبدية في كبد طائر البط عمفي دراستو لترتيب

 المجير االلكتروني الماسح.
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ثالثة أو أربعة أو خمسة مف الخاليا  Apicesالنتيجة الحالية أف تجمع قمـ  وضحتأ

 Intercellular spaceالمتجاورة يكوف فسحة بيف خموية  Pyramidalالكبدية اليرمية الشكؿ 

الفسحة بالقنية  وتدعى ىذه Biliary systemوىي تمثؿ فرعًا دقيقًا مف النظاـ الصفراوي 

في دراستو   Hodges (1972; 1974) ايضاً  وىذا ما أشار إليو Bile canaliculiالصفراوية 

أف جدراف الخاليا الكبدية المتجاورة تمتحـ فوؽ وتحت القنية الصفراوية  وأشار ايضًا الى، لمدجاج

وىذه الطريقة تمنع تسرب الصفراء خالؿ  Zonula accoladesبطريقة تشبو النطاؽ االلتحامي 

 Purton (1969ىذه النتيجة مع دراسة ) تفؽ، تIntercellular matrixاالرضية بيف الخموية 

، إذ ذكر أف القنية الصفراوية مكونة مف التحاـ Domestic fowl المنزليحوؿ تركيب كبد الدجاج 

 .قمـ ثالثة أو أربعة أو خمسة خاليا كبدية ىرمية الشكؿ

التركيب الثالثي األبعاد لمخاليا الكبدية  المجير االلكتروني في النتيجة الحالية اف أظير

في حيف أشار ، خاليا كبدية ىرمية الشكؿ تحيط بالقنية الصفراوية (5-3)قمـ  تكوف مفم

Abdelwahab (1987) خاليا كبدية ىرمية  (6-4)أف قمـ  ،البط في دراستو عمى كبد طائر

محاطة بنياية  Intercellular spaceالشكؿ تحيط بالقنية الصفراوية التي تمثؿ فسحة بيف خموية 

 ضيقة لمخاليا الكبدية )القطب الصفراوي(.

في دراستيـ حوؿ كبد الديؾ الرومي أف القنية  Holovská et al. (2013) في حيف أشار

في  Hünigen et al. (2016) شارخاليا كبدية، وكذلؾ ا( 5-4الصفراوية تتكوف مف تجمع قمـ )

( خاليا 7-6، أف تجمع قمـ )Meatوالمحمي  Wildدراستيـ كبد الديؾ الرومي بنوعيو البري 

مع النتيجة الحالية، وربما يعود السبب في  تفؽكبدية ىرمية الشكؿ تكوف القنية الصفراوية، وىذا ال ي

 اختالؼ أعداد الخاليا الكبدية المكونة لمقنية الصفراوية إلى اختالؼ األنواع المدروسة. 

شبكة ثالثية األبعاد  ييأةوجد في النتيجة الحالية أف الحباؿ تكوف فراغات ب

Tridimensional network تتميز ىذه و ري فييا الدـ، في الجيبانيات الكبدية المثقبة التي يس
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تتميز بأنيا مغزلية  التيالخاليا البطانية ب ير منتظمة تقريبًا ومبطنةالجيبانيات بأنيا ضيقة وغ

يا مضغوطة ذات تالشكؿ تقريبًا ومسطحة وغير مرتبطة مع بعضيا بصورة محكمة، وتكوف نوا

 كفرخاليا  وجود عف فضالً الزميا غير واضح إلى حد ما، تركيب متطاوؿ داكنة الموف وسايتوب

خاليا البطانية أو سابحة في مكبيرة وتكوف إما مالمسة تقريبًا ل Phagocytesكخاليا ممتيمة بمعمية 

 Cytoplasmicبروزات سايتوبالزمية  كبدية، غير منتظمة الشكؿ تمتمؾتجويؼ الجيبانيات ال

processes غير منتظمة كروية أو بيضوية نواةية، تمتمؾ البطان وتكوف أكبر حجمًا مف الخاليا 

في دراستو حوؿ كبد طائر  Purton (1969داكنة الموف، غير مستقرة، وىذا ما أشار إليو )

طائر البط المحمي العراقي، في دراستو التركيب النسجي لكبد  Abdelruidha (2015)والدجاج، 

 Stornelli etولمحمي التركيب النسجي لكبد طائر العصفور ا ا( في دراستي2102الشويمي )كذلؾ 

al. (2006) جي لكبد طائر النعاـ، وأيضًا في دراستو التركيب النسFaraj (2018)  في دراستو

 عمى كبد طائر مرزة المستنقعات.

يمكف تمييزىا شكميائيًا عف الخاليا البطانية  كفرأف خاليا  Moslem (2015) وقد ذكر

 Filopodia الخيطيةمف خالؿ شكميا غير المنتظـ وذلؾ بسبب بروزاتيا السايتوبالزمية وأقداميا 

اـ دورًا ميمًا في النظ كفرخاليا  ؤديدىا في تجويؼ الجيبانيات، إذ تالتي تمدىا خالؿ وجو 

التالفة وأي أجزاء الميتة وخاليا الدـ البيض  حمرا التشارؾ في إزالة الخالي الدفاعي المناعي، إذ

تقوـ بالدفاع عف الجسـ بإزالة المواد الغريبة والسامة والمعدية مف و الدورة الدموية،  أخرى ميتة مف

بالمحافظة عمى وظائؼ الكبد تحت الظروؼ يا فضاًل عف قيام ،Portal bloodالدـ البابي 

وكبػػػػػػح  Antigensبة المناعية بوساطة عرض المستضدات الفسمجية والمرضية وتعديؿ االستجا

احادي البمعمي جزءًا مف النظاـ  كفرخاليا  ، وبذلػؾ تعدT-cells التائيةخاليا الفعالية وتكػػػػػاثر 

 ; Mononuclear phagocyte system (Wardle, 1987 ; Sun et al., 2003النواة 

Naito et al., 2004.) 
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أف الصفائح الكبدية المكونة  Fu et al. (2008)و Muto et al. (1977مف ) كؿ   اوضح

مف الخاليا الكبدية تتفرع وتكوف شبكة ثالثية األبعاد مع التجاويؼ الوعائية )الجيبانيات الكبدية( 

ا ما أظيرتو النتيجة الحالية تحت وىذ Spongy appearanceمما تعطييا المظير االسفنجي 

تنتظـ الخاليا الكبدية بشكؿ شبكة ثالثية األبعاد مف حباؿ معشقة  الماسح إذالمجير االلكتروني 

Anastomosing cords  متفرعة تتداخؿ مع الجيبانيات الكبدية وىذا ما أشار إليو أيضًا

Abdelwahab (1987) و ،في دراستو كبد طائر البطYoshida et al. (2010)  في دراستيـ

مجير االلكتروني لفي كبد طائري الدجاج والبط عمى مستوى ا Vascular castsالتنظيـ الوعائي 

  .وجودوا اف ىناؾ تنظيـ كبير الوعية الجيبانيات في كال النوعيف مف الطيور فقدالماسح، 

أظيرت النتيجة الحالية الى اف الخاليا البطانية المبطنة لمجيبانيات الكبدية تحت المجير 

قد تكوف مدورة أو مضمعة أو غير منتظمة، ذات اشكاؿ مختمفة،  كانت االلكتروني الماسح بأنيا

وىذا ما أشار إليو أيضًا  تعطييا المظير المثقبمتقاربة مع وجود فراغات بينيا  ياوتكوف حافات

Abdelwahab (1987) مف خالؿ دراستو عمى كبد البط، إذ ذكر أف الخاليا البطانية تكوف ذات 

فظيرت تحت المجير  كفره الثقوب صغيرة أو كبيرة، أما خاليا غير منتظـ وتكوف ىذ مظير مثقب

في النتيجة الحالية بشكؿ أجساـ كروية أو بيضوية غير منتظمة  (SEM)االلكتروني الماسح 

تقريبًا، أكبر مف الخاليا البطانية، ذات سطح متعرج غير أممس مستقرة ضمف تجويؼ الجيبانيات 

اف خاليا في دراستو عمى كبد البط، إذ ذكر  Abdelwahab (1987) وىذا ما أشار إليو ،الكبدية

توجد مستقرة ضمف تجاويؼ الجيبانيات الكبدية وىي أكبر مف الخاليا البطانية، ال تمتمؾ  كفر

نما ليا أقداـ كاذبة  تمتد في تجويؼ الجيبانيات وخالؿ الفسحة حوؿ  Pseudopodiaزغيبات وا 

 تفؽ معي ىذاو  ،Perisuinosoidial space (Space of Disse)الجيبانية )فسحة ديس( 

Ghoddusi and Kelly (2004)  كفرذكرا أف خاليا  فقد، دجاج الفروجفي دراستيما عمى كبد 

 يمكف تمييزىا مف خالؿ أقداميا الكاذبة ضمف تجاويؼ الجيبانيات الكبدية.



                                      الفصل اخلامس: املناقشة                                                                                                       

 

278 

النتيجة الحالية وجود باحات بابية ضمف النسيج الحشوي الكبدي بشكؿ متفرؽ  وضحتأ

بحباؿ كبدية متفرعة غير منتظمة متداخمة مع بعضيا،  المحيط بيا، وتحاطيسندىا النسيج الضاـ 

( 2-0، )مف فرع مف الوريد البابي الكبدي، فرع مف الشرياف الكبدي وتتكوف الباحة البابية الواحدة

 Abed كال مف ، وىذا ما أشار إليو أيضاً مفاويػرع صغير لموعاء المػوفلقناة الصفراء فروع مف ا

and Al-Bakri (2011)  حميالمفي دراستيما التركيب الشكميائي والنسجي لكبد طائر العصفور ،

رع قناة ػػػػػػرع الشرياف الكبدي وفػػػػػابي الكبدي وفػػػػػإذ ذكرا أف الباحة البابية مؤلفة مف فرع لموريد الب

كبد ثالثة أنواع مف  عمى في دراستيـ Al-Hamadawi et al. (2017) ركذلؾ أشاو الصفراء 

، طائر الرفراؼ أبيض Laughing doveالطيور البرية في العراؽ وىي طائر الحمامة الضاحكة 

أف الباحة ، الى Common kestrelائر العوسؽ وط White-throated kingfisherالحنجرة 

بية مكونة مف فرع الوريد البابي الكبدي، الشرياف الكبدي، قناة الصفراء فضاًل عف فرع لمفاوي، البا

 راجيستيما عمى كبد طائر الزرزور المفي درا Faraj and Al-Bairuty (2016) في حيف أشار

(Sturnus vulgaris)ػ Migratory starling ع مف ( فر 2-0لباحة البابية تتكوف مف )أف ا الى

في  Faraj (2018)كما ذكر  .( فروع مف قناة الصفراء4-0و)الوريد البابي، فرع لمشرياف الكبدي 

أف في العراؽ،  Circus aeruginosusالتركيب النسجي لكبد طائر مرزة المستنقعات  دراستو

لصفراء ع لقناة ا( فر 4-0ي، فرع الشرياف الكبدي و)الباحة البابية تتألؼ مف فرع مف الوريد الباب

بابية تحتوي عمى فرع وجدت في النتيجة الحالية باحات كذلؾ و  .مع النتيجة الحالية تفؽذا ال يوى

( فروع مف قناة الصفراء فضاًل 3-2( فروع مف الشرياف الكبدي و)2-0مف الوريد البابي الكبدي، )

احة ػػػػػج الضاـ المحيط بالبػػػػػتشر ضمف النسيػػػػػػاوية التي تنػػػػػػعف فروع صغيرة مف األوعية الممف

طائر الديؾ ذكر في دراستو عمى كبد  Al-A'Aaraji (2015) ايضاً  ذا ما أشار إليوػػػػػالبابية، وى

إذ ذكر أف الباحة  ،Meleagric gallopaua)) Local male indigenous turkeyالرومي 

 .( فروع مف قناة الصفراء3-2و)البابية تتألؼ مف فرع الوريد البابي الكبدي، فرع الشرياف الكبدي 
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فروع لموريد البابي تضمنت النتيجة الحالية وجود باحات بابية مختمفة األقطار،  بي نت

في دراستو كبد  Faraj (2018) ايضاً  وىذا ما أشار إليو ،الكبدي صغيرة واخرى متوسطة وكبيرة

طائر مرزة المستنقعات في العراؽ، إذ أشار إلى أف ىناؾ باحات بابية تحوي إما عمى فروع صغيرة 

وربما تعود ىذه االختالفات في عدد مكونات فروع الباحة البابية إلى  أو كبيرة لموريد البابي الكبدي،

واحتياجو إلى التزود الدموي حجـ الكبد أو االختالؼ في حجـ الطائر و  االختالؼ بيف األنواع

لى كمية المادة الصفراء المصنعة.  الكافي لو وا 

 أف فروع الباحة الحالية الماسح االلكترونيالضوئي و الفحص بالمجير نتيجة أوضحت 

يتميز فرع الوريد البابي الكبدي بكبر تجويفو وبكونو غير متعرج  إذالبابية يمكف تمييزىا بسيولة، 

مع جدار رقيؽ مبطف بالخاليا البطانية الحرشفية الشكؿ ومحاط بصؼ أو صفيف مف األلياؼ 

، نواةذات  حمرعمى خاليا دـ الكبدي العضمية الممساء المرتبة دائريًا، يحوي تجويؼ الوريد البابي 

تجويؼ صغير ومتعرج الحتوائو عمى الغشاء  يفيتميز بسمؾ جداره وذياف الكبدي أما فرع الشر 

المطاطي الداخمي فضاًل عف الخاليا البطانية المبطنة لتجويفو التي تكوف ذات نسيج ظياري 

ذات  حمربارزة في تجويؼ الشرياف الكبدي الحاوي عمى كريات دـ  نواتياحرشفي بسيط، تكوف 

ف إلى ثالثة صفوؼ مف األلياؼ العضمية الممساء المرتبة دائريًا، ، ويكوف الشرياف محاطًا بصفينواة

سيج الظياري المكعبي البسيط توجد تحتو ويتميز فرع قناة الصفراء بأنو مبطف بصؼ واحد مف الن

ألياؼ عضمية ممساء قميمة ومحاط بالنسيج الضاـ، يتميز فرع الوعاء الممفاوي بأنو ذو تجويؼ 

الخاليا البطانية الحرشفية الشكؿ، وىذا ما أشار إليو مف ( 3-0) صغير ومبطف بصؼ واحد مف

Hussein and Hussein (2016) دجاج المحـ المحمي تيما التركيب النسجي لكبد طائر في دراس

Gallus gallus  ودجاج الماءGallinula chloropus،  ما أشار اليو وKhaleel et al. 

 Anasوطائر البط البري Larus canusكبد طائر النورس عمى في دراستيـ  (2017)

platyrhynchos. مف  كؿ   دراسة وكذلؾWisse et al. (1983) وMacchiarelli and 



                                      الفصل اخلامس: املناقشة                                                                                                       

 

280 

Motta (1986) أف الباحات البابية تحت المجير االلكتروني الماسح  إذ ذكروا(SEM)  تظير

متفرعة وانو  ونة مف خاليا كبدية معشقةضمف النسيج الحشوي الكبدي محاطة بصفائح كبدية مك

يمكف تمييز مكوناتيا مف خالؿ تجاويؼ فرع الوريد البابي الكبدي والشرياف الكبدي وفرع قناة 

 الصفراء فضاًل عف فروع صغيرة لموعاء الممفاوي.

بيف أظيرت النتيجة الحالية وجود األلياؼ الشبكية التي تكوف بشكؿ خيوط متقطعة مبعثرة 

األلياؼ الشبكية مع األلياؼ المغراوية ضمف النسيج الضاـ المحيط  الحباؿ الكبدية فضاًل عف وجود

 مف كؿ   أشار إليوما  يتفؽ معبالباحات البابية ووجوده في النسيج الضاـ لمحفظة كميسوف وىذا 

Attia and Soliman (2005) تيما التركيب النسجي لكبد النعاـ، وفي دراسMoslem (2015) 

في دراستيـ  Al-Samawy et al. (2016)بد النعاـ االفريقي وفي دراستو التركيب النسجي لك

وطائر البط الصيني  Collard dove (Frivaldszky)الشكميائية القياسية لطير الفاختة 

(Pallas) Ruddy shelduck ،و في جنوب العراؽOla et al. (2016)  في دراستيـ كبد دجاج

األلياؼ الشبكية في وىذا يدؿ عمى أىمية وجود  الفروج واحتوائو عمى االلياؼ المغراوية والشبكية

 سناد النسيج الحشوي الكبدي عمى الرغـ مف اختالؼ أنواع الطيور المدروسة.ا

النتيجة الحالية وجود عدد مف تجمعات الخاليا الممفية ضمف النسيج الحشوي  اوضحت

الكبدي أي بيف الحباؿ الكبدية وكانت احجاـ مختمفة )صغيرة، متوسطة، وكبيرة( فضاًل عف وجود 

الخاليا الممفية حوؿ بعض الباحات البابية ضمف النسيج الضاـ المحيط بالباحة، وىذا ما أشار إليو 

 في دراستيما التركيب النسجي لكبد طائر النعاـ، Attia and Soliman (2005)ايضًا 

اـ ػػػػػر النعػػػػػد طائػػػػػي لكبػػػػػيب النسجػػػػػوؿ التركػػػػػيـ حػػػػػفي دراست Stornelli et al. (2006)و

Struthio camelus وMoslem (2015) وكذلؾ  ،اـ االفريقيػػػػػد طائر النعػػػػػو كبػػػػػفي دراست

(Taşçi et al. (2018  في دراستيـ كبد طائر صقر الحواـ(Buteo buteo) Buzzardوأشار ، 

(Hodges (1974  مف خالؿ دراستو كبد طائر الدجاجGallus domesticus  إلى أف وجود ىذه
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التجمعات الممفية بيف الحباؿ الكبدية وحوؿ الباحة البابية ىي حالة طبيعية في أنسجة أنواع 

 إذطؽ مركزة مف الخاليا الممفية، مف الخاليا الممفية تعد منا Patchesور، إذ أف ىذه المطخ الطي

 Typicalالفتقار الطيور إلى عقد لمفاوية نموذجية  Immune patchesتعد لطخًا مناعية 

lymph nodes .دراسة  اماHünigen et al. (2016)  عمى كبد الديؾ الرومي بنوعيو البري

Wild type  والمحميMeat type ،ف مف التجمعات الممفية: تجمعات لمفية ذات اوجدت نوعف

، وفي الدراسة الحالية Nonencapsulatedوتجمعات لمفية بدوف محفظة  ،Capsulatedمحفظة 

ية فيو مف النوع بدوف ظيرت التجمعات الممف تتفؽ مع ىذه الدراسة إذ في كبد الدجاج المحمي البالغ

 محفظة.

مخاطية مكونة مف بطانة  غاللةأف جداره مؤلؼ مف أظيرت النتيجة الصفراء فقد اما كيس 

مصمية أػو برانية، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  غاللةعضمية و  وغاللةصفيحة أصمية، ظيارية مع 

(Mobini (2012  عمى طائر حجؿ شوكارChukar partridge  ودراسةSivgnanam and 

Geetha (2008)  عمى الدجاج الغينيGuinea fowl. 

المخاطية في كيس الصفراء في طائر السموى  غاللةأف ال Mobini (2014)ذكر 

Coturnix coturnix يات الزغابات ػػػػػػشبو ىذه الطػػػػػػؿ طيات، تػػػػػػػمى شكػػػػػػتكوف عVilli  لكنيا

في حجميا وشكميا والترتيب غير المنتظـ سبب اختالؼ الطيات ػػػػػػب ،ؼ عف الزغاباتػػػػػػػكميًا تختم

نة مف طيات ونتيجة المخاطية مكو  اللةػػػػػػغإذ ظيرت الوىذا ما وجد في النتيجة الحالية  ،ليا

 ،ثالثيةعض أجزاء تجويؼ كيس الصفراء فتظير بشكؿ طيات أولية وثانوية وأخرى لتفرعاتيا في ب

عمى الدجاج  Yamada and Hoshino (1972)مع دراسة ايضًا ىذه النتيجة  تفؽوكذلؾ ت

(Gallus domesticus) Fowl  مع وMobini (2012)  في دراستو عمى طائر حجؿ شوكار

(Alectoris chukar)  Chukar partridge. 
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مؤلفة مف نسيج ظياري  في النتيجة الحالية المخاطية غاللةالبطانة الظيارية لم ُلوحظت

مع  تفؽوىذا يقاعدية متطاولة بيضوية الشكؿ،  نواةعمودي بسيط غير ميدب ذات خاليا عمودية و 

 Sivagnanam andوفي دراستو طائر حجؿ شوكار  Mobini (2012) مف كؿ  وجده  ما

Geetha (2008)  في دراستيما لكيس الصفراء لمدجاج الغينيGuinea fowlدراسة  مع ، وكذلؾ

Yamada and Hoshino (1972) .وجود  كذلؾ أظيرت النتيجة الحالية عمى طائر الدجاج

 Dellmann (1993) مع ما أشار إليو تفؽوىذا ي ،فة المخططة في خاليا البطانة الظياريةاالح

 Chukarحجؿ شوكار يعند دراستو كيس الصفراء في طائر  Mobini (2012; 2014) وكذلؾ

partridge  السموىطائر و (Coturnix coturnix) Quail. 

 غاللةمخاطية وعدـ وجود الغدد في الالنتيجة الحالية عدـ وجود الطبقة العضمية ال بي نت

 Sivagnanam and Geethaمف الصفراء وأشار إلى ذلؾ أيضًا كؿ  كيس المخاطية لجدار 

 Mobini (2012)و Guinea fowlفي دراستيما كيس الصفراء في الدجاج الغيني  (2008)

أف البطانة عمى طائر السموى  Mobini (2014)كما أشارت دراسة  عمى طائر حجؿ شوكار.

مع  تفؽوىذا ال ي Goblet cellsتحتوي عمى الخاليا الكأسية  الصفراءكيس لجدار  الظيارية

  .النتيجة الحالية

ـ مفكؾ تحتوي االصفيحة األصيمة المؤلفة مف نسيج ضطبقة في النتيجة الحالية أف  توجد

عمى  Mobini (2012)وىذا يتفؽ مع دراسة  ،عمى تجمعات صغيرة وقميمة مف الخاليا الممفية

عمى  Ciobotaru and Militaru (2002)ودراسة  ،Alectoris chukarطائر حجؿ شوكار 

 .Fowlالدجاج 

مف عدة صفوؼ مف ألياؼ  لوحظت بانيا تتألؼ العضمية في النتيجة الحالية واف الغاللة

ىذه النتيجة مع  تفؽ، وتمتراصة مترابطة غاللةعضمية ممساء مرتبة دائريًا وال تكوف ىذه األلياؼ 

اف االلياؼ  إذ ذكػػػػػرسموى ػػػػػالو  حجؿ شوكار يعمى طائر  Mobini (2012; 2014)دراسة 
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في حيف ، كيس الصفراء تكوف مرتبة دائرياً  العضمية لجدار غاللةونة لمػػػػػاء المكػػػػػمية الممسػػػػالعض

راء عمى الدجاج في دراستيما كيس الصف Sivagnanam and Geetha (2008) مف كؿ   أشار

بشكؿ  ؼ عضمية ممساء وتترتبمف أليا ةالعضمية لجدار كيس الصفراء مؤلف غاللةالغيني، أف ال

ة الترتيب وداخمية خارجية دائري طولية الترتيب، وطبقة داخمية مؤلفة مف طبقتيف طبقة خارجية

ؼ العضمية وربما يعود االختالؼ في ترتيب األليا ؛ليةمع النتيجة الحا تفؽ، وىذا ال يطولية الترتيب

العضمية لجدار كيس الصفراء إلى اختالؼ األنواع المدروسة أو البيئة التي  غاللةالممساء المكونة لم

 التغذية. نوع يعيش فييا الطائر فضاًل عف

وتدعى  ،المصمية في جدار كيس الصفراء غاللةال وجود كما ظيرت في النتيجة الحالية

 Sivagnanam andىذا مع ما جاء بو  تفؽكيس الصفراء المالمس لمكبد وي بالبرانية في جدار

Geetha (2008)  في دراستيما كيس الصفراء لمدجاج الغينيNumididae  دراسة مع و

Mobini (2014) األخيرة مف جدار كيس الصفراء تسمى  غاللةالسموى، إذ ذكرا أف الى طائر عم

 أيضًا مصمية عندما يكوف جداره حرًا وبرانية عندما يكوف كيس الصفراء مالمسًا لمكبد. 

 الدجاج المحمي التركيب الشكميائي لمراحل تكوين جنين 5-3

Morphological structure of developmental stages of local 

chicken embryo 
 مف أىـ النماذج الحيوانية Gallus Gallus domesticusيعد طائر الدجاج المحمي 

لدراسة مجموعة متنوعة مف األنظمة التكوينية  استعمالوويجري الدراسات الجنينية المفضمة في 

Development systems  كونو نموذجًا مثاليًا لمدراسة(Patten, 1971 Balinsky, 1981; 

Wolpert et al., 1998; Davey and Tickle, 2007; Rashidi and Sottile, 2009;.) 

( ساعة حضانة 48عمر ) طائر الدجاج المحمي لجنيف (W.M)التحميؿ الكامؿ وضح 

وتكوف البرعميف  ،Cervical and Caudal flexuresفي ىذه الدراسة االنحنائيف القحفي والذنبي 
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في  Hamilton (1952)مع ما ذكره  تفؽوىذا ي Leg budsوالساقييف  Wing budsالجناحييف 

في دراستو الجنة الفقريات ومف ضمنيا جنيف  New (1966)و ،دراستو التكويف الجنيني لمدجاج

 معوكذلؾ  Hamburger and Hamilton (H-H stage)طائر الدجاج باالعتماد عمى مراحؿ 

Ainsworth et al. (2010) اني ػػػػػػوى اليابػػػػػػنيني لطائر السمػػػػػػويف الجػػػػػيـ لمراحؿ التكػػػػػفي دراست

Coturnix coturnix Japanese quail اوضحت في  ( ساعة حضانة72جنيف عمر )في ، أما

أصبح الدماغ الخمفي واقعًا في مقدمة و  ،حناء العنقي نحو الجية البطنيةاالن يادزدا النتيجة الحالية

عـ الجناحية البرا ور العيف بموف فاتح، وزيادة نموظيوالدماغ األمامي بمستوى القمب، مع الجنيف 

طائر السموى التكويف الجنيني لفي دراستيـ  Ainsworth et al. (2010) مع فؽوالساقية وىذا يت

 Gallus gallusعمى التكويف الجنيني لطائر الدجاج  Toledo et al. (2013)دراسة الياباني، و 

domesticus  التاسع عشر مف الحضانة، إذ ذكروا اف حويصالت  اليوـاألوؿ الى  اليوـمف

والدماغ الخمفي  Mid brainوالدماغ الوسطي  Fore brainالدماغ الثالثة وىي الدماغ االمامي 

Hind brain  الثالث مف الحضانة. اليوـاضحة في تكوف و  

و، إذ يقترب الرأس مف ئبزيادة انحنا في النتيجة الحالية حضانة اياـ( 4جنيف )ظير 

ووضوح الكوب البصري فضاًل عف زيادة طوؿ  ،(Cالمنطقة الذنبية ويصبح الجنيف بشكؿ حرؼ )

 ،في دراستو جنيف طائر الدجاج Hamilton (1952)مع ما ذكره  تفؽوىذا ي ،البراعـ الطرفية

دراستيـ مراحؿ التكويف الجنيني في طائر  في Hamburger and Hamilton (1992)ودراسة 

بتمايز المنطقة المستقبمية  ةحضان اياـ( 5لوصؼ الشكميائي لجنيف عمر )كذلؾ اظير ا .الدجاج

وىذا ما أشار اليو  ،وتمايز صفائح األصابع في البرعـ الساقي Lensوتكوف العدسة  Beakلممنقار 

في  Anisworth et al. (2010)و ،لدجاجفي دراستو جنيف طائر ا Hamilton (1952)مف  كؿ  

في دراستيـ التكويف الجنيني  Toledo et al. (2013)و ،دراستيـ جنيف طائر السموى الياباني

 . لطائر الدجاج
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 Hamburger andو ،في دراسة جنيف طائر الدجاج Hamilton (1952)مف  ذكر كؿ  

Hamilton (1992) ( 7في دراستيـ مراحؿ التكويف الجنيني لطائر الدجاج اف جنيف عمر )اياـ 

نمو واضح  فضاًل عفحضانة يتميز بوضوح الحميمات الريشية عمى السطح الظيري لمجنيف 

 حضانة. اياـ 7الحالية لجنيف عمر  منتيجةفؽ مع نتيجة الوصؼ الشكميائي لويتلممنطقة الذنبية، 

بوضوح الجفف فضاًل عف انحناء في في النتيجة الحالية حضانة  اياـ( 8تميز جنيف عمر )

ثاني مع تمايز أصابع القدـ ال ،في الساؽ Kneeالجناح ومنطقة الركبة  Elbowمنطقة كوع 

( 01اما في جنيف عمر ) ،حضانة فضاًل عف بروز واضح لممنقار اياـ( 9والثالث في جنيف عمر )

 ففالجمع زيادة نمو الحميمات الريشية وامتدادىا فوؽ  اً حضانة اصبح محيط الجفف بيضوي اياـ

تصبغات  رتالريش وظي انو ازداد يوماً ( 00جنيف عمر ) ظيرو  ،والسطح الظيري لمجنيف والجناح

مع ظيور  ،غطي الريش الجناح بالكامؿ والظير والذنبو  مى المنطقة القحفية لمرأس والظيرع

حضانة، واستمرار نمو  يوماً ( 02عموي لمساؽ في جنيف عمر )بعض الحراشؼ عمى السطح ال

الريش مع تقرف المنقار والحراشؼ ووضوح اظافر القدـ المعقوفة لمداخؿ خالؿ االعمار حتى جنيف 

ة مع ما ىذه الصفات الشكميائية لمدراسة الحالي تفؽوت ،التي تمثؿ مرحمة الفقس يوماً ( 20عمر )

 Toledo etو Hamburger and Hamilton (1992)و Hamilton (1952)مف  ذكره كؿ  

al. (2013)  مع التكويف الجنيني لطائر الدجاج وكذلؾفي دراستيـ Anisworth et al. (2013) 

ىذا النتماء األنواع  ؽاتفوربما يعود اال ،في دراستيـ لمراحؿ التكويف الجنيني لطائر السموى الياباني

Species ر السموى الياباني طائر الدجاج المحمي وطائوكذلؾ كوف  نفسيا المدروسة الى االجناس

 نفسيا. Phaslanidaeالعائمة التدرجية يعوداف الى 
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 التكوين الجنيني لمكبد وكيس الصفراء في طائر الدجاج المحمي 5-4

Embryonic development of liver and gallbladder in local 

chicken bird 

 التركيب الشكميائي لمراحل تكوين الكبد وكيس الصفراء في جنين الدجاج المحمي  5-4-1

Morphological structure of developmental stages of liver and 

gallbladder in local chicken embryo 

في جنيف طائر الدجاج  Liver primordiumأظيرت النتيجة الحالية اف بداءة الكبد 

عند الخط  Evaginationحضانة وذلؾ بشكؿ اندالؽ خارجي ( ساعة 48تظير بعمر )المنزلي 

 Anteriorعند حافة البواب المعوي االمامي  Ventral medial lineالوسطي البطني 

intestinal portal  ثنياالمامي الذي سيكوف العفج )االمف الجانب البطني لالديـ الباطف لممعي 

 Liver (Hepatic)االندالؽ بالردب او الرتج الكبديعشر( مستقباًل، ويدعى ىذا 

diverticulum وجد عمى جانبيو الوريديف المحييف )الوريديف السرييف المساريقييف( ، وVitelline 

veins (Omphalomesenteric veins)،  وىذا ما أشار اليوHamilton (1952)  في دراستو

( 53-51ي لطائر الدجاج، إذ ذكر اف بداءة الكبد في جنيف الدجاج تظير بعمر )التكويف الجنين

إذ  Kingsbury et al. (1956)مع و  ،( زوجاً 22-21ساعة حضانة، إذ يكوف عدد البدينات )

، (02مرحمة )-( ساعة حضانة49-45) دجاج عمر ذكروا اف اإلشارة األولى لبداءة الكبد في جنيف

متخذًا موقعًا  مف االديـ الباطف عمى حافة البواب المعوي االمامي صغير خارجي كأندالؽ تظير 

 فقد اوضح Patten (1971) مع ما أشار اليو كذلؾ ،وريديف السرييف المساريقييفلمظيريًا بالنسبة 

ندالؽ خارجي مف الجانب البطني لممعي ( ساعة كا48عمر ) دجاج بد تظير في جنيفاف بداءة الك

مع البواب المعوي االمامي ويقع بيف الوريديف السرييف المساريقييف، و تجاه بااالمامي 

Suksaweang et al. (2004)  الثاني مف  اليوـإذ أشاروا الى اف بداءة الكبد نظير خالؿ

وأشار الى  في كبد طائر الدجاج، Morphogenesisالحضانة مف خالؿ دراستيـ لعممية التشكؿ 
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الثاني  اليوـإذ ذكرا اف بداءة الكبد تظير في نياية  Bellaris and Osmond (2005)ذلؾ ايضًا 

الذيف  Alcantara et al. (2013) مع وكذلؾ ،مف الحضانة عند دراستيما تكويف طائر الدجاج

الى اف بداءة في الدجاج المحمي  Endodermأشاروا في دراستيـ التكويف الجنيني لالديـ الباطف 

 الحضانة.  الثاني مف اليوـالكبد تظير في 

الثالث مف الحضانة  اليوـاف بداءة الكبد تتكوف في  Doaa et al. (2013a,b)أشار 

وذلؾ في جنيف طائر الدجاج الدندراوي  Liver histogenesisخالؿ دراستيـ عممية تنسج الكبد 

 Fukuda (1979)مف  وكذلؾ أشار كؿ   كردب مف الجانب البطني لالثني عشر ويمتد قحفيًا.

مف  في دراستيـ جنيف طائر السموى الى اف الردب الكبدي ينشأ Fukuda-Taria (1981)و

 الجانب البطني لممعي االمامي. 

 Carlsonو Balinsly (1981)و Patten and Carlson (1974)مف  كؿ   اوضح

أف الكبد في جميع الفقريات ينشأ مف ظيارة األديـ الباطف الى ، Sadler (2015)و (1996)

Endoderm epithelium عفج )االثنيذي يكوف الػي الطني مف المعي األمامب البعمى الجان 

تضػح مف ذلؾ عدـ وجود اختالؼ في اصؿ ونشوء الكبد في الفقريات ومف وا ( مستقباًل،رعش

  ، اال اف التفاوت في ظيور بداءة الكبد ربما يعود الى اختالؼ األنواع.يا الطيورضمن

 Ober and Lemaigreو Zorn (2008)و Rifkind et al. (1969)مف  ذكر كؿ  لقد 

، وفي النتيجة الحالية بأف نسيج الردب ىو عبارة عف نسيج ظياري عمودي مطبؽ كاذب (2018)

ير النسيج الظياري العمودي ظوجد انو نسيج ظياري عمودي بسيط خالياه متداخمة تكسبيا م

 المطبؽ الكاذب.

 Hepaticلردب تدريجيًا وتمايزه الى البرعـ الكبدي اندفاع ا الحالية نتيجةالكما واظيرت 

bud  ثانوي خمفي  وردب كبدي أو ظيري، اماميالذي تتمايز نيايتو القاصية الى ردب كبدي ثانوي

 Mesenchymalخالؿ نسيج المحمة المتوسطة يمتداف ف، أو بطني نسيجيما عمودي مطبؽ كاذب



                                      الفصل اخلامس: املناقشة                                                                                                       

 

288 

tissue  لمحاجز المستعرضTransversum septum المكوف مف خاليا المحمة المتوسطة، 

وتمتد ىذه البراعـ المتكاثرة  وظيور براعـ كبدية صغيرة مف ردبي الكبد الثانوييف )االمامي والخمفي(

مف  محاطةكوف مع نسيج المحمة المتوسطة وبذلؾ ت ضمف الحاجز المستعرض ثـ تتداخؿ نيايتيا

)خاليا االديـ الباطف( الى  ةعـ الكبدياالبر الخارج بنسيج المحمة المتوسطة، ثـ تتمايز خاليا 

مؤلفًا مف ويصبح نسيجيما  الثاني مف الحضانة، اليوـفي نياية  Hepatoblastsاالرومات الكبدية 

 Hamiltonمع تجويؼ المعي وىذا ما أشار اليو  اً مستمر  وعمودية بسيطة وتجويفظيارية خاليا 

 دلمكب التكويف الجنيني ـفي دراستي Carlson (1996)و Kingsbury et al. (1956)و (1952)

 .في الدجاج

( ساعة حضانة استمرار تكػػػػػويف 72عمر ثالثة أياـ )الحالية في جنيف نتيجة النت بي  

البراعـ الكبدية، إذ يتػػػػػػفرع الردب الظيري أو األمامي إلى براعـ تمتد إلى يسار القناة الوريدية 

Ductus venosus اعـ الردب البطني أو الخمفي إلى يميف القناة الوريػػػػػػدية، وتمتقي ، بينما تمتد بر

الثػػػػػالث  اليوـالبػػػػػػراعـ المكونة معًا وتحيط بالقػػػػػػناة الوريدية، إذ تػػػػػػتكوف ىذه القناة الوريدية في بداية 

عمى جانبي الردب الكبدي، وتسير ىذه ف يقعاف يذػمف الحضانة مف التحاـ الوريديف المحييف الم

كويف مع ما ذكر حوؿ ت تفؽأماـ البرعـ الكبدي، وىذا يػمب وتمتحـ اتجاه القػباألوردة بشكؿ قحفي 

 Abd-Elamgid and Fawzyahو Kingbury et al. (1956) القناة الوريدية مف قبؿ

في دراستيـ  Doaa (2013b)ومع  ،مف خالؿ دراستيما تكويف الكبد في جنيف الدجاج (2008)

( ساعة 96أربعة أياـ ) في جنيف دجاج عمرعممية التنسج الكبد في طائر الدجاج الدندراوي، اما 

 ،والحاجز المستعرض في النتيجة الحالية واندفع قمياًل باتجاه القمب ةعـ الكبدياالبر  فقد ازداد ظيور

ف لتوسع ييبًا لترؾ مجاؿ في جية اليممع ظيور انحناء جانبي لممعدة المتكونة إلى جية اليسار تقر 

الرابع شكاًل شبييًا باالسطوانة تقريبًا مكونًا مف  اليوـالكبد النامي، ويتخذ الكبد النامي في نياية 

ـ عمى مف خالؿ دراستي Suksaweang et al. (2004)الفص األيمف وقد أشار إلى ذلؾ أيضًا 
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يؤدي إلى  اياـ( 4جنيف دجاج عمر ) ذكروا أف البرعـ الكبدي في فقدعممية تشكيؿ كبد الدجاج، 

الخامس مف الحضانة في  اليوـتكويف الفص األيمف أواًل مف خالؿ عممية التشكؿ، يبدو الكبد في 

، Ventral falciform ligamentالنتيجة الحالية محاطًا بغشاء ىو الرباط المنجمي البطني 

وىذا مماثؿ لما أشار إليو  Dorsal gastrohepatic ligament والرباط الكبدي المعدي الظيري

Kingsbury et al. (1956) أياـ حضانة الى  5ة الحالية في جنيف عمر اشارت النتيج قد، و

 .Suksaweang et alبداية تكويف الفص االيسر كبروز مف الفص األيمف، وأشار الى ذلؾ ايضًا 

(2004). 

األيسر في جنيف عمر  وفصلمكبد يكوف أكبر مف  الفص األيمفنتيجة الحالية أف الأظيرت 

( مف 5) اليوـفي يحدث ذلؾ اف أشار إلى  Romanoff (1960)حضانة، إال أف أياـ ( 6)

( حضانة في جنيف الدجاج 7) اليوـأشاروا إلى ذلؾ في  Doaa et al. (2013a)والحضانة، 

جنيف حدوث ذلؾ في  إلى المذاف أشارا Abd-Elmagid and Fawzyah (2008)الدندراوي، و

ربما يعود ىذا االختالؼ باالياـ الى االختالؼ بيف  حضانة في طائر الدجاج. اياـ( 8عمر )

  األنواع.

حضانة تمايز الحافة الجانبية العميا لمفص  اياـ 6لنتيجة الحالية في جنيف عمر ا وضحتأ

وىذا يتفؽ الصغير وبداءة الفص الجانبي  الكبير الى فصيف يمثالف بداءة الفص الوسطيااليسر 

حضانة  اياـ( 6الكبد في جنيف الدجاج عمر )يكوف كذلؾ  .Suksaweang et al. (2004) مع

بطنية، وأف التجاويؼ  فيثنتف منيا تكوف ظيرية وايمحاطًا بأربعة تجاويؼ كبدية، اثنلمنتيجة الحالية 

تقع باتجاه ظيري قحفي مف التجاويؼ الكبدية  ،Dorsal hepatic cavitiesالكبدية الظيرية 

 Mclelland andمف  ، وقد أشار إلى ذلؾ ايضًا كؿ  Ventral hepatic cavitiesالبطنية 

King (1970) وPal et al. (1991)  .في دراستيـ عمى الدجاج 
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نتيجة الدراسة الشكميائية الحالية لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي أف ىناؾ تغيرات  بي نت

واضحة في لوف فصي كبد الدجاج المحمي خالؿ مرحمة قبؿ الفقس )الحضانة(، الفقس وبعد الفقس 

حضانة يكوف  اياـ( 9-7لوف الكبد في جنيف عمر ) بعد الفقس، إذ لوحظ أف يوماً ( 7لغاية )

حضانة بموف أحمر شاحب،  يوماً ( 05-01ثـ يصبح في جنيف عمر ) لموف األحمر،ضاربَا إلى ا

حضانة وحتى مرحمة الفقس وبعد الفقس يصبح لوف الكبد مائاًل إلى  يوماً ( 06وفي جنيف عمر )

إلى التغيرات المونية في كبد جنيف  Romanoff (1951)االصفرار ثـ يزداد حمرة، وقد أشار 

يكوف الكبد فييا بموف فحضانة،  يوماً ( 07حضانة و) يوماً ( 02ياـ التالية )الدجاج، وحددىا في األ

جنيف الدجاج، ففي  إلى تغير لوف الكبد في Kingsbury et al. (1956)وكذلؾ أشار  ،أصفر

ويعود إلى  ،لوف وردي الى احمر شاحب اذحضانة يكوف الموف أصفرًا ثـ يصبح  يوماً ( 9-7عمر )

تدريجيًا يتحوؿ  حضانة إلى مرحمة الفقس وبعد الفقس ثـ يوماً ( 07موف األصفر في جنيف عمر )ال

وجود ترابط بيف تجمع القطيرات الدىنية في الخاليا الكبدية  فيو الحظ ،إلى الموف البني المحمر

لكبد وجودة في ام Carotenoidsمثؿ الكاروتينات  أف المموناتو ف األصفر في الكبد، وزيادة المو 

أف المواد  Noble and Moore (1964)و Hanes (1912)مف  استنتج كؿ   وتؤثر في لونو، وقد

فإنو يكتسب لوف المح  ف المح تدريجيًا تخزف في الكبد وبما أف الكبد يتكوفالدىنية المشتقة م

خالؿ مرحمة مبكرة مف تكوينو وعند استالمو الدـ مباشرة  لممواد الدىنية الجنيف باستعماؿاألصفر، و 

لممح والكبد،  الموف االصفرإذ توجد عالقة بيف  يتغير لوف الكبد Yolk sacمف الكيس المحي 

مف خالؿ بيوض الطيور، و عمى في دراستو  Romanoff and Romanoff (1949)وذكر 

كاروتيف الو  Xanthophyllنثوفيؿ مادتيف ىما الزاوجود لممح  لموف المح االصفرتحميمو 

Carotene ف تحت مادة الكاروتينات وبسبب التقارب بيف الكاروتينات تاالماد افوتصنؼ ىات

 حمؿ معيا إلى الكبد.يُ  موفى الكبد فإف ىذا اللذلؾ فإنو بانتقاؿ الدىوف مف المح إل Lipidوالدىوف 
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ف طائر لكيس الصفراء في جني أظيرت النتيجة الشكميائية الحاليةفقد اما كيس الصفراء 

مع ما ذكره  تفؽـ حضانة، ظيور كيس صغير اسود الموف وىذا يايا( 01الدجاج المحمي عمر )

Alcantara et al. (2013)  في دراستيـ التكويف الجنيني لالديـ الباطفEndoderm  في الدجاج

Gallus gallus domesticus،  في حيف أشارDoaa et al. (2013a)  في جانب دراستيـ

( 9ديناميكية تكويف الكبد في طائر الدجاج الدندراوي إلى أف كيس الصفراء يظير في جنيف عمر )

لوف كيس الصفراء إلى الموف األخضر الغامؽ أو األخضر المزرؽ  كما وجد تغيير ـ حضانة،ايا

ضًا زيادة في حجـ رافؽ تغير الموف أيحضانة، و  يوماً ( 02في جنيف عمر )في النتيجة الحالية 

االحشائي لمفص األيمف محتاًل ثمثي الفص األيمف في  السطح يقع بموقع طولي عمى فيوالكيس، 

في دراستيـ  Doaa et al. (2013a) وهمع ما ذكر  تفؽحضانة، وىذا ي يوماً ( 09جنيف عمر )

 عمى جنيف طائر الدجاج الدندراوي.

 س الصفراء في جنين الدجاج المحميالتركيب النسجي لمراحل تكوين الكبد وكي 5-4-2

Histological structure of developmental stages of liver and gallbladder 

in local chicken embryo 

بطبقة مفردة  ُيغطى في النتيجة الحالية حضانة اياـ( 3الكبد النامي في جنيف عمر ) اف

( 7يذه الظيارة إلى جنيف عمر )مغطى ب ستمرشكؿ تدعى بالظيارة المتوسطة ويمف خاليا مكعبة ال

تصبح الظيارة المتوسطة المحيطة بفصي الكبد ما بيف نسيج ظياري مكعبي  فقدحضانة،  اياـ

وسطة حضانة تتحوؿ الظيارة المت اياـ( 8حرشفي بسيط، وفي جنيف عمر )بسيط ونسيج ظياري 

وتماثؿ ىذه  ،سوفيممحفظة ك امع النسيج الضاـ الذي تحتي فو  كتإلى الشكؿ الحرشفي البسيط و 

سج الكبد في الدجاج في دراستيـ عممية تن Doaa et al. (2013b)النتيجة ما توصؿ إليو 

يكوف محاطًا بالظيارة المتوسطة حضانة  اياـ( 5ا أف كبد جنيف الدجاج عمر )ذكرو  فقدالدندراوي، 

سوف في يمثـ يتحوؿ إلى محفظة ك ،ة المتوسطةيج المحمالخاليا المكعبة الشكؿ مع بعض نس اتذ
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مى تنسج الكبد في ع Hashemnia et al. (2015) مع دراسة المراحؿ العمرية الالحقة، كذلؾ

يكوف محاطًا بطبقة مفردة مف  ،اياـ( 5روا أف الكبد في جنيف عمر )إذ ذك ،طائر حجؿ شوكار

خاليا الظيارة المكعبة  تتحوؿ جميع اياـ( 8ة المكعبة الشكؿ وفي جنيف )خاليا الظيارة المتوسط

 .محفظة كميسوف مع النسيج الضاـ الذي تحتيا وتكوفإلى خاليا حرشفية بسيطة 

تكويف النسيج الحشوي الكبدي  بدء في النتيجة الحاليةالثالث مف الحضانة  اليوـخالؿ 

الواقعة عند الجزء الحافي لمبرعـ الكبدي والممتدة  Aciniالذي يتألؼ بصورة رئيسة مف األسناخ 

أكثر فعالية لالنقسامات الواقعة في الجزء المحيطي لمبرعـ الكبدية  اتاالرومإلى وسطو، وتكوف 

، وتتكوف مف سالسؿ صمدة غير وتقؿ بتقدـ المراحؿ العمرية الالحقةالخيطية مف الجزء المركزي 

التي تكوف مرتبة بشكؿ  Hepatic cords بالحباؿ الكبدية الكبدية متمثمة اتاالروممنتظمة مف 

التي تزداد في المراحؿ العمرية الالحقة ( خاليا غير منتظمة 3( أو )2-0حباؿ متشابكة بسمؾ )

فضاًل عف بدء تكويف الجيبانيات الكبدية بيف الحباؿ الكبدية التي تكوف عريضة وغير منتظمة 

في  Doaa et al., (2013b)وىذا ما أشار إليو أيضًا  ،الشكؿ ة المغزليةيخاليا البطانالومبطنة ب

 اياـ( 3لحشوي الكبدي في جنيف عمر )النسيج ادراستيـ لمكبد في الدجاج الدندراوي، إذ ذكروا أف 

وتمتد ىذه التراكيب ضمف  Hepatic aciniكبدية واألسناخ الكبدية الحباؿ المف  حضانة مؤلؼ

الشكؿ مع سايتوبالـز  نسيج المحمة المتوسطة المحيطية وتكوف األسناخ مبطنة بخاليا عمودية

أف المذاف الحظا  Wong and Cavey (1992) ودراسةدائرية قاعدية الموقع،  نواةحامضي و 

وبية متفرعة ومتداخمة تكوف بشكؿ تراكيب انب ،الحباؿ الكبدية في جنيف الدجاج في مراحمو المبكرة

 وقد وىذا يتفؽ مع ما جاءت بو النتيجة الحالية. بالخاليا البطانيةمع الجيبانيات الكبدية المبطنة 

 Haemopoieticمكونة لمدـ ( أياـ حضانة في النتيجة الحالية خاليا 3ظيرت في جنيف عمر )

cells مسؤولة عف تكويف خاليا الدـ Blood cells ،وجود خاليا دـ غير ناضجة  حيث لوحظ

في  Wong and Cavey (1993)وىذا ما أشار إليو  ،ضمف تجاويؼ الجيبانيات الكبدية
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ذكرا أف ىناؾ خاليا مكونة لمدـ  فقد، Gallus domesticusدراستيما تكويف الكبد في الدجاج 

 منتشرة بيف الجيبانيات الكبدية المتكونة.

-2بسمؾ ) الكبدية الحباؿ النتيجة الحالية أصبحتفي وفي جنيف عمر أربعة أياـ حضانة 

مع  تفؽحضانة وىذا ي اياـ( 7( خمية في كبد جنيف عمر )2)الحباؿ بسمؾ ىذه وتنتظـ  ،( خاليا3

، إذ ذكروا ويف الكبد في جنيف طائر الدجاجفي دراستيـ تك Kingsbury et al. (1956)ما ذكره 

 Ductusإف الخاليا الكبدية تترتب بشكؿ حباؿ قصيرة ومنيا طويمة تقريبًا حوؿ القناة الوريدية 

venosus ( 3في جنيف عمر )0حضانة وتكوف ذات سمؾ مختمؼ مف الخاليا إما بسمؾ ) اياـ-

عاتيا، وتصبح في جنيف في حباؿ كبدية اخرى ويزداد عدد ىذه الحباؿ وتفر او اكثر ( 3( أو )2

 ( خمية )صفيف مف الخاليا(. 2حضانة مكونة مف حباؿ بسمؾ ) اياـ( 7عمر )

الؿ عممية تكويف الكبد إلى تغيرات في الشكؿ ػػػػػػػدية خػػػػػػػاليا الكبػػػػػػػػالخ ضعتػػػػػػخ

(Fukuda, 1979)( نوية، 2-0أنيا كروية وتمتمؾ )ب تتميز لمخاليا الكبدية فإنيا  نواة، أما شكؿ ال

لى الشكؿ  Short columnarتغير شكؿ الخاليا مف الشكؿ المكعبي إلى العمودي القصير و  وا 

حضانة  اياـ( 7-6.5في جنيف دجاج عمر ) Polygonalأو المضمع  Pyramidalاليرمي 

(Wong and Cavey, 1992)  ،االرومات لوحظ تغير شكؿ  فقدوىذا يتفؽ مع النتيجة الحالية

نة لمجنيف إذ تكوف مضمعة أو مربعة أو مدورة إلى الشكؿ المكعبي أو ( حضا3) اليوـالكبدية مف 

وفي جميع أشكاؿ الخاليا  ،حضانةأياـ ( 6عة أو ىرمية في جنيف عمر )اليرمي وتصبح مضم

 ( نوية.2-0كروية حاوية عمى ) نواةتكوف ليا 

لعينات كبد جنيف  الحالية الدراسة بوساطة المجير االلكتروني الماسح نتيجة أظيرت

 Threeحضانة، أف التركيب الثالثي األبعاد  يوماً ( 09و  04، 00، 7) لالعمارالدجاج المحمي 

dimention structure حضانة  واالعمار  اياـ( 7لحشوي الكبدي في جنيف عمر )لمنسيج ا

ة( أو المتعددة األسطح )المضمع Hepatocytes مكوف مف الخاليا الكبدية ،األخرى المدروسة
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زيادة بالنسيج الحشوي الى اليرمية القصيرة والطويمة والكبيرة مع زيادة في اعداد الخاليا التي تؤدي 

لكبد أعمار مختمفة مف جنيف  Doaa et al. (2013b)ىذه النتيجة مع دراسة  تفؽوت ،الكبدي

 Wong and Cavey (1992)الدجاج الدندراوي بوساطة المجير االلكتروني الماسح ومع دراسة 

 .عمى المستوى الدقيؽ لكبد جنيف الدجاج

بوساطة المجير االلكتروني النافذ لكبد طائر الدجاج  الحاليةنتيجة الدراسة  اوضحت

إلى احتواء الخاليا  ،يوماً ( 04)صوص عمر حضانة و  يوماً ( 09، 04، 00، 7) لالعمارالمحمي 

اء نووي مثقب كبيرة دائرية أو بيضوية الشكؿ تقريبًا محاطة بغش نواةالكبدية المضمعة الشكؿ عمى 

غشاء نووي داخمي وغشاء نووي  ىما: مف غشائيف اً ظير الغشاء النووي مكونبالثقوب النووية، و 

نوية كثيفة داكنة ( 2-0عمى مادة كروماتينية متباينة الكثافة وحاوية عمى ) نواةخارجي، واحتواء ال

عمى  مف خالؿ دراستو الجنينية لمخاليا الكبدية Karrer (1960)ما ذكره فؽ مع الموف وىذا يت

 Benzo andدراسة و  ،حضانة يوماً ( 6-4في كبد أجنة طائر الدجاج عمر ) المستوى الدقيؽ

Nemeth (1971) ( 5عمى العوامؿ المسيطرة عمى تكويف الكبد في كبد أجنة طائر الدجاج عمر ،

كبيرة دائرية الشكؿ  نواة تمتمؾأف الخاليا الكبدية المضمعة الشكؿ وأشاروا حضانة،  يوماً ( 00، 8

 ( نوية متميزة وواضحة.2-0حاوية عمى )

إلى وجود أىـ العضيات الخموية في  عمى المستوى الدقيؽالحالية نتيجة الدراسة  بي نت

تكوف بأشكاؿ التي الخمية وىي المايتوكوندريا، التي تكوف منتشرة في سايتوبالـز الخمية الكبدية و 

انتشار الشبكة البالزمية الداخمية  حظُلو بإحجاـ مختمفة، و  ة فمنيا مستدير، بيضوي أو متطاوؿمختمف

في  Benzo and Nemeth (1971)مع ما ذكره  تفؽالخشنة بالقرب مف المايتكوندريا، وىذا ي

 يوماً ( 00، 8، 5دراستيما العوامؿ المسيطرة عمى تكويف الكبد في أجنة طائر الدجاج عمر )

، ( حضانة00و 5) اليوـما بيف  واحجاميا ذكرا أف المايتوكوندريا تتغير أشكاليا فيماحضانة، 

وأيضًا ذكرا أف الشبكة البالزمية الداخمية الخشنة تزداد خالؿ ىذه األياـ وتكوف محيطة 
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في دراستيما التغيرات التركيبية  Stephens and Bils (1967)مع  تفؽوكذلؾ ت ،بالمايتوكوندريا

أف شكؿ وحجـ  ىما الحظاالدقيقة في تكويف الكبد ألجنة طائر الدجاج نيو ىامبشاير األحمر، 

المايتوكوندريا يتغير خالؿ التكويف الجنيني، وأنيا تكوف مرافقة لمشبكة البالزمية الداخمية الخشنة 

وذكرا أيضًا أف ىذا االرتباط القريب بيف ، جرذالتي ال تكوف بشكؿ صياريج متوازية كما في كبد ال

المايتوكوندريا والشبكة البالزمية الداخمية الخشنة يزداد خالؿ مراحؿ الحضانة وبعد الفقس، وأف ىذا 

إنتاج  مثؿ Cellular metabolismالتنظيـ التركيبي ليما يسيؿ عممية التمثيؿ الغذائي الخموي 

تيجة الحالية مف انتشار الشبكية البالزمية الداخمية الخشنة ليا ، وربما يكوف ما وجد في النالطاقة

 عالقة بتخميؽ البروتينات وفي عممية التمثيؿ الغذائي الخموي. 

 اتاالروم مف الحضانة وجود نوعيف مفاياـ ( 4) في جنيف عمرفي النتيجة الحالية  وجد

وىي خاليا فاتحة الموف وخاليا داكنة الموف، تتميز الخاليا الفاتحة  Hepatoblasts الكبدية

( 6مركز الفص، وفي جنيف عمر ) بتركيزىا عند محيط الفص الكبدي، وتتركز الخاليا الداكنة عند

عمى شكؿ كتؿ في الجزء المحيطي لفصي الكبد، بينما  فييا الخاليا الفاتحة تظير حضانة  اياـ

 تقمحضانة  اياـ( 9-8في جنيف عمر ) بينما د المركزيا الداكنة وجدت عنمجاميع كبيرة مف الخال

داكنة تتمايز مف إلى أف الخاليا ال عوديربما في األعمار الالحقة، وىذا  اختفتالخاليا الفاتحة و 

الكبد في في دراستيـ تنسج  Doaa et al. (2013b) وجود ىذه الخاليا مع تفؽوي الخاليا الفاتحة

في حضانة أياـ ( 5اكنة تظيراف في جنيف عمر )أف الخاليا الفاتحة والدالى  الدندراويطائر الدجاج 

 اياـ( 03-9بالعدد في جنيف عمر ) الخاليا الفاتحة قمتو حضانة،  اياـ( 7جنيف عمر ) حيف

لعممية تنسج الكبد  Hashemnia et al. (2015)مع دراسة و باألعمار التالية،  تختفاحضانة و 

 اياـ( 5تحة والداكنة في جنيف عمر )النوعيف مف الخاليا الفاإذ ذكروا وجود وكار في طائر حجؿ ش

 اليـوحدد وجودىا في األجنة عند حضانة، و أياـ ( 7يا الفاتحة في جنيف عمر )الخال زيادةحضانة و 

 Ganote and Mosesىذه النتيجة مع  تفؽوكذلؾ ت في األياـ التالية. اختفت( حضانة ثـ 00)
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وجود  الحظوا المذيف Fancsi (1982)و Sandstrom and Westman (1971)و (1968)

في حيف في الطيور، التي يمكف تمييزىا في الكبد المتكوف الكبدي نوعيف مف خاليا النسيج الحشوي 

أف الخاليا الفاتحة والداكنة، توجد طواؿ مدة تكويف الكبد  Wong and Cavey (1993) اشار

بتقدـ التكويف الجنيني، وىناؾ عدد مف االستنتاجات حوؿ وجود الخاليا الفاتحة دائمًا  وتقؿ بالتركيز

 Herdson et و Steiner and Baglio (1963)والداكنة خالؿ تكويف الكبد، إذ ذكر كؿ مف 

al. (1964) وGhidoni (1967) اف ىذيف النوعيف مف الخاليا تظيراف طبيعيًا في الكبد ويمكف ،

 Herdson et al. (1964) ذكر ف تغير مف نسبة وجودىا في الكبد، بينمالألمراض أو الجروح أ

، وأف Hydrationمراحؿ مختمفة مف عممية إضافة الماء لمخمية  مثؿلخاليا الفاتحة والداكنة تأف ا

نتج خالؿ تحضير يأو  ،(Ghidoni, 1967)موت الخمية الوشيؾ  دؿ عمىداكف يالسايتوبالـز ال

. وأكدت النتيجة الحالية بوساطة (Ganote and Moses, 1968)العينات لمدراسة النسجية 

نوعيف الحضانة، وجود  يوماً ( 00المجير االلكتروني النافذ لكبد جنيف طائر الدجاج المحمي عمر )

 Wong and Cavey (1992)مع ما ذكره  تفؽداكنة وىذا يالخاليا المف الخاليا الكبدية الفاتحة و 

 ج عمى مستوى المجير االلكتروني النافذيف الجنيني لمكبد في طائر الدجافي دراستيما التكو 

حضانة، إذ ذكروا وجود نوعيف مف الخاليا الكبدية الفاتحة والداكنة، وأشارا  يوماً ( 04-6) باالعمار

زمية الداخمية الممساء مف الشبكة البال Vesicular cisternaeأيضًا إلى وجود صياريج حويصمية 

مف الشبكة البالزمية  Flatted cisternaeوصياريج مسطحة  ،ة في الخاليا الفاتحةيغير الحبيب

عمى المستوى الدقيؽ  Fancsi (1982)كذلؾ دراسة الداخمية الخشنة الحبيبية في الخاليا الداكنة، و 

، إذ ذكر أف وجود نوعيف مف الخاليا الكبدية الفاتحة والداكنة يشير Gooseلكبد جنيف طائر اإلوز 

أف لكال  Hui et al. (2014)إلى الوظائؼ المختمفة لكال النوعيف مف الخاليا الكبدية، إذ ذكر 

النوعيف مف الخاليا الكبدية الفاتحة والداكنة فعالية في خزف الطاقة، وأف الخاليا الداكنة ىي خاليا 
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وربما يعود  نتاج البروتينات والدىوف بينما الخاليا الفاتحة، تعمؿ عمى تجييز الطاقة.فعالة في إ

 وعيف مف الخاليا في النتيجة الحالية الى وظائفيا التي تتطمب وجودىما.نلظيور ىذيف ا

الكبدية يكوف واضحًا عند  اتومالر لوجد في النتيجة الحالية أف النشاط االنقسامي الخيطي 

المركزي، الجزء في الجزء المحيطي لمكبد أكثر مف  حضانة ويتركز ( اياـ7-3مار )االجنة باالع

 Cellsجي لمكبد، إذ أف تكويف الكبد يعتمد عمى تكاثر الخاليا يوىذا يشير إلى التكويف التدر 

proliferationمع ما ذكره  تفؽىذا النشاط االنقسامي حتى نياية مدة الحضف وىذا ي أ، ويبط

Doaa et al. (2013b)  في دراستيـ تنسج الكبد في طائر الدجاج الدندراوي، إذ ذكروا أف ىناؾ

حضانة، ثـ  اياـ( 3ري لمكبد المتكوف في جنيف )في الجزء المحيطي الظي السيمانشاطًا انقساميًا 

لجزء المحيطي في جنيف عمر يزداد النشاط االنقسامي في الجزء المحيطي لمكبد المتكوف أكثر مف ا

حضانة وتستمر الخاليا الواقعة في الجزء المحيطي لمكبد باالنقسامات الخيطية خالؿ  اـاي( 5)

مف خالؿ دراستيـ تنسج الكبد في  Hashemnia et al. (2015)مراحؿ الحضانة، كما واشار 

يمكف  خاصةً طائر حجؿ شوكار، أف ىناؾ عددًا مف الخاليا في مراحؿ انقساـ خيطية مختمفة 

 اياـ( 6حضانة وكذلؾ في جنيف عمر ) اياـ( 5لمحيطي لمكبد في جنيف عمر )ا رؤيتيما في الجزء

 . حضانة ويستمر خالؿ مراحؿ الحضانة

وىذه النتيجة  حضانة اياـ( 4ظيرت القنيات الصفراوية في النتيجة الحالية في جنيف عمر )

اج، إذ ذكر انو في دراستو حوؿ تشكؿ الكبد في جنيف الدج Fukuda (1979) هوجدما  فؽ معتت

 Wong and Caveyمع وكذلؾحضانة تتوضح القنيات الصفراوية،  اياـ( 4في جنيف عمر )

الى أف إذ اشاروا ، Gallus domesticusتكويف الكبد في طائر الدجاج  افي دراستيم (1992)

 معكذلؾ و (، 08) الجنينية مرحمةمف الحضانة  اياـ( 4القنية الصفراوية تظير في جنيف عمر )

Gallin and Sanders (1992)  إذ اشارا  جنيف الدجاج، فيتكويف القنية الصفراوية  ادراستيمفي

 ،حضانة اياـ( 5حضانة وتتوضح في جنيف عمر ) اياـ( 4في جنيف عمر ) تظيرأف القنيات  الى



                                      الفصل اخلامس: املناقشة                                                                                                       

 

298 

أف القنيات الصفراوية تظير في جنيف طائر الدجاج الى  Doaa et al. (2013b) وافي حيف اشار 

ربما يعود السبب في اختالؼ و فؽ مع النتيجة الحالية، حضانة وىذا ال يت اياـ( 3الدندراوي عمر )

 أوقات ظيور القنية الصفراوية إلى اختالؼ األنواع المدروسة.

محاطة تكوف حضانة  اياـ( 4جنيف عمر )في  اف القنية الصفراوية النتيجة الحالية بي نت

. ثـ ينخفض في المراحؿ االخيرة الكبدية ويزداد عددىا بتقدـ التكويف الجنينيات ( االروم01-8بػ)

حضانة  اياـ (6في جنيف عمر )و  ارومة( 03-6) اصبح عددىا حضانة اياـ( 5في جنيف عمر )ف

، وفي ارومة (01-4) عددىا بمغ حضانة اياـ( 7، وفي جنيف عمر )ارومة( 01-6) عددىا بمغ

 بمغ حضانة يوماً ( 00، وفي جنيف عمر )ارومة( 8-6) عددىا بمغحضانة  اياـ( 8جنيف عمر )

-4) عددىا بمغ حضانة يوماً ( 05ي جنيف عمر )ف، وبدأت بالتناقص بالعدد فارومة( 8-4) عددىا

كذلؾ أظيرت نتيجة المجير  ،ارومة( 5-3حضانة بمغت ) يوماً ( 09وفي جنيف عمر ) ارومة( 6

االلكتروني الماسح الحالية اف الخاليا الكبدية المحيطة بالقنية الصفراوية في كبد جنيف الدجاج عمر 

واخيرًا ( يومًا حضانة 00في عمر ) ارومة( 8-4، ثـ تصبح )ارومة( 01-4حضانة بمغ ) اياـ( 7)

في حيف  عمى التوالي، ارومات (5-3( و)6-4انة بمغ عددىا )حض يوماً ( 09( و)04في عمر )

 يكوف عددحضانة  اياـ( 4جنيف دجاج عمر )إلى أنو في  Wong and Cavey (1992)أشار 

بمغ  حضانة، يوماً ( 04-7، وفي جنيف عمر )ارومة( 03-6بدية المحيطة بالقنية )الك اتاالروم

 وكذلؾ اشار، ارومات( 6) بمغ عددىاحضانة،  يوماً ( 05، وفي جنيف عمر )ارومة( 8-6) عددىا

Doaa et al. (2013b)  الدجاج  الكبدية المحيطة بالقنية في جنيف اتاالروم أف عددالى

حضانة  اياـ( 7، وفي جنيف عمر )ارومة( 07-5) عددىا بمغ حضانة يوماً ( 5عمر ) الدندراوي

، أما في ارومة( 00-6) عددىا بمغ حضانة يوماً ( 9، وفي جنيف عمر )ارومة( 01-4) عددىا بمغ

 يوماً ( 09-05، وفي جنيف عمر )ارومة( 7-5) عددىا بمغحضانة فقد  يوماً ( 03جنيف عمر )

، وربما يكوف االختالؼ في عدد الخاليا معتمدًا ارومة( 6-4ف عدد الخاليا الكبدية )حضانة يكو 
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التكويف الجنيني ربما لو عالقة بالتمايز الذي يحدث مراحؿ تراجع العدد بتقدـ اف عمى األنواع، و 

 عمميتي تكويف الكبد وتنسجو.اثناء 

 المحيطةأف الخاليا الكبدية  في النتيجة الحالية دراسة المجير االلكتروني الماسح وضحتأ

 وقاعدتيا مواجيةالصفراوية  مواجية قمتيا الى القنيةبالقنية الصفراوية، تكوف ىرمية الشكؿ 

في دراستيما عمى جنيف  Wong and Cavey (1992)وأشار الى ذلؾ أيضا  انيات الكبدية،لمجيب

  الدجاج.

 يوماً ( 00عمر )الدجاج فراز القنيات الصفراوية في كبد جنيف ا في النتيجة الحالية ظير

( حضانة ويستمر حتى نياية مدة الحضف وبعد 03-02ويزداد إفرازه خالؿ االياـ ) ،حضانة

في دراستيـ تنسج الكبد في الدجاج الدندراوي إلى  Doaa et al. (2013b) حيف أشارفي الفقس، 

فراز في جنيف حضانة، ويزداد اال يوماً ( 02جنيف عمر ) ر إفراز القنيات الصفراوية فيوقت ظيو 

أف إفراز القنيات  الى Hashemnia et al. (2015) اشارواوكذلؾ  ،حضانة يوماً ( 05عمر )

 حضانة، وربما يوماً  (05-02في جنيف عمر )ئر حجؿ شوكار يكوف واضحًا في طا الصفراوية

 فراز القنيات الصفراوية إلى اختالؼ األنواع المدروسة وربماايعود السبب في اختالؼ وقت ظيور 

 .واعتمادىا عمى النوعمدة الحضانة  اختالؼ أيضًا إلى يعود

في النتيجة الحالية في جنيف عمر  Hepatic sinusoidsالجيبانيات الكبدية  شوىدتكما 

ة وغير منتظمة وقميمة الترتيب حاوية عمى مجاميع مف خاليا واسعتكوف  فييحضانة،  يوماً ( 3)

الدـ غير الناضجة، وفي األعمار الالحقة حتى مرحمة الفقس ومرحمة الفقس ومرحمة بعد الفقس 

تصبح  إذ وائيا عمى خاليا دـ ناضجةواحت ا تدريجياً تضيقيدة أعدادىا مع تمتاز الجيبانيات بزياو 

في  Wong and Cavey (1992)بشكؿ يشبو الشقوؽ، وىذه النتيجة مطابقة إلى ما ذكراه 

دراستيما لتكويف الكبد في الدجاج إذ ذكرا أف الجيبانيات الكبدية تمتاز بتغيرات شكميائية، فيي تكوف 

ع كثيرة لمخاليا المكونة لمدـ وخاليا في األعمار المبكرة عريضة وغير منتظمة وتحوي عمى مجامي
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لمتقدمة ادـ غير ناضجة وتكوف مبطنة بالخاليا البطانية ثـ تصبح الجيبانيات ضيقة في األعمار 

ذكروا في دراستيـ كبد جنيف دجاج فقد  Kanai et al. (2007) ومع دراسةمف التكويف الجنيني، 

حضانة تكوف عريضة وغير منتظمة  يوماً ( 00-8ليغيورف األبيض، أف الجيبانيات الكبدية بعمر )

في  Doaa et al. (2013b)حضانة، كذلؾ دراسة  يوماً ( 08-04وتصبح أضيؽ في األعمار )

حضانة تكوف  اياـ( 7-5بانيات في كبد جنيف عمر )تنسج الكبد في الدجاج الدندراوي أف الجي

( 09-9عريضة وغير منتظمة محصورة بيف الحباؿ الكبدية ومبطنة بالخاليا البطانية، وفي عمر )

( مف خاليا 3-2حضانة، تصبح الجيبانيات كثيرة العدد لكنيا تصبح ضيقة وتمر خالليا ) يوماً 

الحباؿ  عدد بتقدـ التكويف الجنيني ربما يعود الى زيادة تغير في عدد الجيبانيات وتضيقيا، اف الدـال

  .تمصمحشوي مكبد ليصبح بشكؿ نسيج الحشوي ل الكبدية وتغير نسيج

المبطنة  Endothelial cellsالبطانية الظيارية النتيجة الحالية أف الخاليا  بي نت

زلية الشكؿ مستمرة غير تكوف الخاليا مغف، ( مف الحضانة3) اليـوفي  تظير ية لمجيبانيات الكبد

تصبح  حضانة اياـ( 7في جنيف عمر )و  متقطعة قميالً  حضانة اياـ( 4متقطعة، وفي جنيف عمر )

( الحالية اف الخاليا البطانية تكوف TEMتروني النافذ )لكوجد في نتيجة المجير االو  ،متقطعة

وىذه النتيجة مشابية لما ذكراه غير متصمة  دتيا الكروماتينية كثيفةماو  نواةمغزلية الشكؿ ذات 

Wong and Cavey (1992) يبانيات في المراحؿ المبكرة مف بظيور الخاليا البطانية مبطنة لمج

ىذه الخاليا بأنيا تكوف مستمرة،  تميز وت Gallus domesticusفي جنيف الدجاج  كبداليف تكو 

مف  كؿ   وقد الحظ، تقطعةػػػػػالخاليا مذه ػػػػػانة، تصبح ىػػػػػػحض اياـ( 7.5عمر ) وفي كبد جنيف

Hammond (1939) وArey (1947) وCarlson (1996)  أف الخاليا البطانية توجد في

 Hashemniaكما ذكر  نسيج المحمة المتوسطة لمحاجز المستعرض قبؿ اختراقو لمبراعـ الكبدية.

et al. (2015)  كفروجود نوع آخر مف الخاليا ضمف الجيبانيات الكبدية وىي خاليا Kupffer 

cells وأشار حضانة اياـ( 8ائر حجؿ شوكار عمر )وذلؾ في كبد جنيف ط ،Doaa et al. 
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(2013b)  ( مف الحضانة في كبد جنيف طائر الدجاج 7) اليـوفي  كفرإلى ظيور خاليا

النتيجة الحالية في كبد جنيف طائر الدجاج المحمي عمر  في كفرالدندراوي، في حيف ظيرت خاليا 

إلى اختالؼ أنواع الطيور  كفرحضانة، وربما يعود السبب في اختالؼ ظيور خاليا  اياـ( 6)

 المدروسة.

تظير بفحص المجير  كفر، اف خاليا Motta (1984)و Motta (1979)مف  كؿ   ضحو 

االلكتروني الماسح ضمف تجاويؼ الجيبانيات الكبدية كاجساـ كروية أو بيضوية، التي تتمايز 

بظيور االقداـ الكاذبة فييا، لتحيط بخاليا الدـ التي تظير بشكؿ تراكيب بيضوية مجسمة، وبذلؾ 

ضمف  كفرخاليا  دؽ لوحظتفمع النتيجة الحالية،  تفؽتتوضح وظيفتيا االلتيامية والدفاعية وىذا ي

تميزت ىذه الخاليا بشكميا ( و TEMتجاويؼ الجيبانيات الكبدية خالؿ الفحص االلكتروني النافذ )

سايتوبالزميا عمى  واحتواءمتطاولة غير المنتظمة الشكؿ، البيضوية ال نواتياغير المنتظـ و 

 تفؽوىذا ي Ribosomesالمايتوكوندريا الكروية والشبكة البالزمية الداخمية فضاًل عف الرايبوسومات 

ألنواع مف الطيور منيا ذكر طائر الدجاج  في دراستيـ Ohata et al. (1982)مع ما ذكره  ايضاً 

االجتماعي، إذ ذكروا أف  ليغيورف األبيض، طائر السموى، طائر الحماـ الزاجؿ وطائر الفنجز

حوي سايتوبالزميا عمى ظمة الشكؿ وتكوف أقدامًا كاذبة و غير منت نواةتتميز ب كفرخاليا 

مايتوكوندريا مدورة أو بيضوية فضاًل عف صياريج مسطحة مف الشبكة البالزمية الداخمية الخشنة 

عمى المستوى  Gallus gallusفي دراستو لكبد طائر الدجاج  Purton (1969)الى ذلؾ  وأشار

 الدقيؽ. 

حضانة في  اياـ( 7في جنيف طائر الدجاج عمر ) Central vein الوريد المركزي لوحظ

ألوردة ا تظير  فقداؿ الكبدية بصورة شعاعية حولو، لحبالنتيجة الحالية وذلؾ بانتظاـ بعض ا

-Al هع ما ذكر ىذه النتيجة م تفؽالفص األيسر وت مفاًل في الفص األيمف وتكوف أكثر المركزية أو 

Qudsi and Al-Jahdali (2012) اياـ( 7أف الوريد المركزي يظير في جنيف عمر ) الى 
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إلى ظيور األوردة  Kingsbury et al. (1956)، في حيف أشار في كبد طائر الدجاج حضانة

الحباؿ الكبدية بصورة شعاعية  تترتبفحضانة،  اياـ( 01عمر )بالمركزية في كبد جنيف الدجاج 

وربما يعود السبب في اختالؼ  .يا دـ ضمف تجويؼ الوريد المركزيحولو، وقد تحتوي عمى خال

 اختالؼ فضاًل عف ،إلى البيئة التي يعيش فييابيف أنواع الطيور أوقات ظيور الوريد المركزي 

 .التغذية

في ىذه النتيجة بأنيا مكونة مف الوريد البابي تميزت  Portal area الباحة البابيةاف 

ع مف قناة الصفراء وفروع صغيرة مف الوعاء الممفي، ( فر 2-0فرع مف الشرياف الكبدي، )الكبدي، 

 Kingsbury et ماذكره مع تفؽيالوىذا  ،حضانة يوماً ( 03البابية في جنيف عمر )وظيرت الباحة 

al. (1956) إذ ذكروا أنو في جنيف عمر  ،ي جنيف طائر الدجاجتكويف الكبد ف عمى في دراستيـ

حضانة، تتميز الباحة بأنيا مكونة مف وريد بابي كبدي وشرياف كبدي، في حيف أشار  يوماً ( 04)

Doaa et al. (2013b) الدندراوي، إلى أف الباحة  في دراستيـ تنسج الكبد في طائر الدجاج

الباحة البابية اف  Hashemnia et al. (2015) وذكرحضانة  يوماً ( 05بية تظير بعمر )االب

لحالية مع النتيجة ا تفؽحضانة وىذا ال ي يوماً ( 06عمر ) طائر حجؿ شوكار في جنيف تظير

  .بوقت ظيور الباحة البابية

كبد في النتيجة الحالية في  Hepatic portal vein فروع مف الوريد البابي الكبدي ظيرت

في دراستيـ  Kingsbury et al. (1956)مع ما ذكره  تفؽحضانة وىذا ي اياـ( 7جنيف عمر )

فقد ظيرت في النتيجة الحالية  Bile duct تكويف الكبد في جنيف طائر الدجاج، اما قناة الصفراء

في  Kanai et al. (2007)مع ما أشار إليو  تفؽوىذا ي ،حضانة يوماً ( 00في كبد جنيف عمر )

طائر الدجاج، إذ ذكروا أف فروع قناة الصفراء تظير واضحة ضمف  دراستيـ تكويف كبد جنيف

حضانة، في حيف  يوماً ( 00النسيج الضاـ المحيط بالوريد البابي الكبدي في كبد جنيف عمر )
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طائر حجؿ  إلى أف قناة الصفراء تظير في كبد جنيف Hashamnia et al. (2015) واأشار 

 .مع النتيجة الحالية فؽتحضانة وىذا ال ي يوماً ( 04عمر ) شوكار

في كبد جنيف ظير  دقففي النتيجة الحالية  Hepatic artery فرع الشرياف الكبدياما 

أف  فيـ بي نوا Kingsbury et al. (1956) دراسةمع  تفؽحضانة وىذا ال ي يوماً ( 02عمر )

كبدي في كبد الظير في النسيج الضاـ المحيط بالوريد البابي خالؿ الكبد و  ينمولشرياف الكبدي ا

ربما يعود االختالؼ في أوقات ظيور الباحة البابية ومكوناتيا الى و  .حضانة يوماً ( 04جنيف )

 اختالؼ األنواع المدروسة واالختالؼ في طوؿ مدة الحضانة.

ظيور فرع آخر لمشرياف  في النتيجة الحالية حضانة يوماً ( 05يبدأ في جنيف عمر ) كما

( 09) عمر مف قنوات الصفراء، ثـ في جنيف ع( فر 2-0اًل عف )بعض الباحات فض الكبدي في

( 4و) فروع (3فرع الشرياف الكبدي إلى ) فييا داز حضانة ظير حاالت مختمفة مف الباحات قد  يوماً 

باحات يكوف فييا  توجدحضانة )مرحمة الفقس(،  يوماً ( 20قنوات الصفراء، وفي جنيف ) مففروع 

ستمر وجود ىذه الحاالت في بعض الباحات البابية اقناة الصفراء و ل( فروع 5رياف و)( فروع لمش4)

فرع مف الشرياف الكبدي ( 2-0لتصبح الباحة مكونة مف ) يوماً ( 28إلى صوص الدجاج عمر )

ع مف قناة الصفراء وىذا يشابو ما وجد في بعض باحات كبد طائر الدجاج البالغ، و ( فر 3-0و)

في دراستيـ التركيب الشكميائي النسجي لكبد جنيف الدجاج  Pal et al. (1991)وىذا ما أشار اليو 

وربما  .قبؿ الفقس، إذ ذكروا اف االوعية الموجودة في النسيج الحشوي الكبدي تكوف كثيرة ومتفرعة

يعود السبب في ظيور ىذه الباحات إلى حاجة الجنيف إلى الكثير مف التزود الدموي ألداء الوظائؼ 

( 28لمدة األخيرة مف الحضانة، ومرحمة الفقس ومرحمة بعد الفقس إلى عمر )الحيوية لمكبد خالؿ ا

اتحاد بعض الفروع الى  بتقدـ تكويف الكبد وقد يعود السبب في اختزاؿ فروع الشرياف الكبدي، يوماً 

 مع بعضيا وكذلؾ الحاؿ بالنسبة إلى فروع قناة الصفراء.
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 Oberو Si-Tayeb et al., (2010)و Zorn and Wells (2009)ذكر كؿ مف لقد 

and Lemaigre (2018)  أف خاليا االرومة الكبدية تتميز بأنيا خاليا ثنائية الفعالية

Bipotential بينما تمؾ  ،العميقة ضمف النسيج الحشوي الكبدي تتمايز إلى خاليا كبدية اف، حيث

 Biliaryلظيارة الصفراويةز لتكوف خاليا االموجودة بالقرب مف الوريد البابي الكبدي تتماي

epithelial cell (Cholangyocytes) أما تكويف الشرياف الكبدي فإنو يحدث الحقًا بعد تكويف ،

التي تكوف قناة الصفراء بتحفيز الشرياف  Ductal plateقناة الصفراء، إذ تقـو الصفيحة القنوية 

فروع  تظير  فقدنتيجة الحالية، ة البابية في الالكبدي، وىذا يشابو تسمسؿ ظيور مكونات الباح

ثـ فروع لقنوات الصفراء ضمف النسيج الضاـ المكوف لمباحة البابية ثـ أواًل األوردة البابية الكبدية 

 وأخيرًا فروع صغيرة لألوعية الممفاوية. ،الشرياف الكبدي

ضمف  Granular blood cellsكما أظيرت النتيجة الحالية وجود خاليا دـ حبيبية 

حضانة، ثـ  يوماً ( 05الضاـ المكوف لمباحة البابية في جنيف طائر الدجاج المحمي عمر ) النسيج

، وىذا يوماً ( 0تقؿ تدريجيًا في مرحمة الفقس، وتصبح قميمة جدًا في صوص طائر الدجاج عمر )

 Eosinophiliaاشاروا إلى وجود خاليا دـ حمضية  فيـ Kingsbury et al. (1956) مع تفؽي

 يوماً ( 05عمر ) دجاج متجمعة عمى شكؿ مجاميع ضمف النسيج الضاـ لمباحة البابية في جنيف

يف اليومبيف  Extravascularحضانة، وتعمؿ عمى تكويف مجاميع خاليا خارج األوعية الدموية 

مف خالؿ دراستيما تكويف  Wong and Cavey (1993)كذلؾ مع حضانة و ال( مف 08و  07)

 حمرخاليا الدـ الل الخاليا المكونة الى وجودا ، إذ أشار Gallus gallusلدجاج الكبد في طائر ا

Erythropoietic  الحبيبية خاليا الدـالاليا المكونة لو Granulopoietic  ،كماخالؿ تكويف الكبد 

تجمع خاليا ذات سايتوبالـز محبب حمضي في تحضانة،  يوماً ( 05أنو في جنيف عمر ) اذكر 

عية الدموية والجيبانيات ضمف األو  حمرالنسيج الضاـ لمباحة البابية عمى الرغـ مف وجود خاليا دـ 

والكبد  Yolk sac كيس المح حوؿ دور Guedes et al. (2014) تتفؽ مع دراسة وىذه الكبدية
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، خالؿ التكويف Haematopoiesisفي عممية تكويف خاليا الدـ  Bone marrowونخاع العظـ 

خاليا الدـ الحبيبة في  تمايز ت حضانة، يوماً ( 05عمر )إذ ذكروا أف كبد الجنيف ب الجنيني لمدجاج،

في  يس المحكأشاروا الى دور و تدريجيًا عند مرحمة الفقس،  ثـ تقؿ ،النسيج الضاـ لمباحة البابية

وأشاروا أيضًا إلى أف  ،والحبيبة حمريعد الموقع الرئيس لتكويف خاليا الدـ ال يوفتكويف خاليا الدـ، 

عممية تكويف خاليا الدـ في الكبد محددة فقط وىي منطقة الباحة البابية وممثمة بخط الخاليا الحبيبة 

Granulocytes lineage ا مف ىجرتي يعود الىلدجاج اد جنيف كبتجمع ىذه الخاليا في ، وفسروا

في ، مناسبة لتكويف خاليا الدـ بيئة بابيةالنسيج الضاـ لمباحة الوعدوا  إلى نقي العظـ كيس المح

في دراستيـ حوؿ طائر الدجاج إلى أف خاليا الدـ الحبيبية  Guedes et al. (2014) حيف أشار

 ماً يو ( 0اما في نتيجة الدراسة الحالية وفي صوص الدجاج عمر )، فقطتستمر حتى مرحمة الفقس 

يا أنيا ربما تمثؿ بقايا قميمة مف خاليا الدـ الحبيبة ئلخاليا، وربما يعود السبب الختفاىذه ا تختفا

 التي تختفي تدريجيًا في ىذا العمر.

ضمف النسيج  Lymphatic aggregationالنتيجة الحالية وجود تجمعات لمفية  بي نت

الدجاج المحمي  وصفي ص الحشوي الكبدي وضمف النسيج الضاـ المحيط بالباحة البابية وذلؾ

، وىذا يتفؽ مع يوماً ( 28عمر ) صوص ىذه التجمعات بالعدد والحجـ في زادت، ثـ يوماً ( 7عمر )

ر ما لكبد فروج المحـ في عمفي دراستي Al-Nassiri and Ebraheem (2013)ما أشار اليو 

( أسبوع 4لغاية البموغ الجنسي، إذ ذكرا أف التجمعات الممفية تظير في فروج المحـ عمر )و  يوماً 

وز واألنواع االخرى أف الكبد في الدجاج واإلإذ ذكروا  Ito et al. (1960) وكذلؾ معبعد الفقس، 

ية أعداد الخاليا الممف وربما تعود زيادة حتوي عمى كميات كبيرة مف النسيج الممفاوييمف الطيور، 

  تعد خاليا مناعية لجسـ الطائر. فييدورىا الوظيفي، و تقدـ عمر الطائر  في النتيجة الحالية بسبب

 ني لمكبد في طائر الدجاج المحميالدراسة الحالية لمراحؿ التكويف الجنيمف خالؿ لوحظ 

في دراستو  Romanoff (1960)وىذا ما أشار إليو  ،Lobulationوجود ظاىرة التفصص عدـ 
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عدـ امتالؾ النسيج الحشوي الكبدي تراكيب فصيصية سداسية األضالع إذ ذكر  أجنة الطيورعمى 

في دراستو التركيب الدقيؽ لمنسيج الحشوي  Hodges (1972)وكذلؾ أشار  ،كما في المبائف

لى الكبدي لطائر الدجاج غير البالغ الى اف كبد طائر الدجاج يكوف غير مقسـ بوضوح إ

ذكروا في دراستيـ فقد  Kanai et al. (2007)، اما Classical lobulesفصيصات كالسيكية 

دليؿ عمى نمط التفصص  عدـ وجود ،حضانة يوماً ( 08-8) لالعماركبد دجاج ليغيورف األبيض 

في دراستيـ عممية تنسج  Doaa et al. (2013b) الى ذلؾ ايضاً وأشار ، في النسيج الحشوي

في دراستيـ عممية  Hashemnia et al. (2015) وكذلؾ اشارالكبد في جنيف الدجاج الدندراوي، 

مميز بعدـ احتوائو عمى  في الجنيفأف النسيج الحشوي الكبدي  تنسج الكبد في طائر حجؿ شوكار،

الشكميائي النسجي  عند دراستيـ التركيب Pal et al. (1991)فصيصات مميزة، كما بيف  ةأي

Histomorphology  لمكبد في الجنيف قبؿ الفقس، أف سبب عدـ وجود ظاىرة التفصص في كبد

تشعب األوعية الدموية التي تغير مف التنظيـ النسجي الفصيصي  يرجع الى ،جنيف الدجاج

Lobular histoarchechture، .وربما يكوف  وفضاًل عف قمة النسيج الضاـ بيف الفصيصات

 ـ وجود التفصص في كبد طائر الدراسة الحالية لو عالقة بقمة النسيج الضاـ بيف الفصيصات.عد

أظيرت نتيجة الدراسة الجنينية النسجية الحالية لكيس الصفراء أف بداءة كيس الصفراء 

Gall bladder primordium  الرابع مف الحضانة، في حيف  اليوـتظير في وقت مبكر مف

الثالث في طائر  اليـواف بداءة كيس الصفراء تظير في نياية  Kingsbury et al. (1956) أشار

إذ ذكروا اف بداءة كيس الصفراء تظير عند  Bellaris and Osmand (2005)وكذلؾ  ،الدجاج

 الثالث مف الحضانة عند دراستيـ تكويف طائر الدجاج. اليوـ( أي 08) الجنينية مرحمةال

، اف بداءة كيس الصفراء تتكوف مف الردب Bellaris and Osmand (2005)كما ذكر 

ما ظير مع  تفؽوىذا ي ،Posterior hepatic diverticulum (Right)الكبدي الخمفي )األيمف( 

تثخف ظياري في اف بداءة كيس الصفراء تكوف عمى شكؿ ايضًا أظيرت  التيالحالية  في النتيجة
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مف القناة الصفراء العامة، والتثخف الظياري عبارة النياية السفمى مف منطقة األخدود الكبدي بالقرب 

مع ما أشار  تفؽىذا يعف خاليا ظيارية عمودية متجمعة مع بعضيا ذات سايتوبالـز حمضي و 

في دراستيـ عمى تكويف طائر الدجاج، إذ ذكروا أف ىناؾ  Kingsbury et al. (1956)إليو 

د الكبدي تمثؿ بداءة كيس طقة االخدو تثخف مف الخاليا الظيارية في النياية السفمى مف من

، اف Thounaojam et al. (2017)و Gray (1972)و Jit (1959)مف  كما ذكر كؿ   ،الصفراء

بسدادة مف الخاليا الظيارية  Solid ومتماسكةبداءة كيس الصفراء تكوف عديمة التجويؼ 

Epithelial plug وخالؿ عممية التكويف وبسبب عممية التفجي  يي مغمفةفVacuolution  في

ؤدي إلى انحالؿ ىذه الخاليا وتكويف تجويؼ، إذ يحوي في البداية عمى ت التي الخاليا الظيارية

حطاـ ىذه الخاليا الظيارية المنحمة ثـ يختفي وتدعى العممية األخيرة بعممية إعادة تكويف القناة 

Recanalization  مف ظيور  يوماً د عب حضانة، اياـ( 5بعمر )وقد ظير تجويؼ كيس الصفراء

بنسيج ظياري  بطف تجويفوو ، لمكبد ضمف الجزء المحيطي لمفص األيمف بداءة كيس الصفراء

حافة مخططة عمى السطح القمي لمخاليا مع سايتوبالـز حمضي، ويكوف  يعمودي مطبؽ كاذب ذ

 تفؽالنتيجة توىذه ، سطة النجمية الشكؿ غير المتمايزةمحاطًا بطبقة رقيقة مف خاليا المحمة المتو 

في دراستو تكويف كيس الصفراء في جنيف طائر  Gheri et al. (1990)مف  مع ما ذكره كالً 

مع لكبد في طائر الدجاج الدندراوي، في عممية تنسج ا Doaa et al. (2013b)ودراسة  ،الدجاج

مف أف  Thounaojam et al. (2017)و Young and Heath (2000)مف  ما ذكره كؿ  

الزغيبات كيس الصفراء يتميز بوجود أعداد كبيرة مف للطبقة المخاطية في اظيارة مي لمالسطح الق

 تظير عمى شكؿ حافة مخططة عمى السطح الحر لمخاليا. القصيرة غير المنتظمة

في االجنة باالعمار  تظير النتيجة الحالية أف البطانة الظيارية لكيس الصفراء  اوضحت

 تتحولو  ،مف نسيج ظياري عمودي مطبؽ كاذب مع حافة مخططة ةمكونحضانة  يوماً ( 5-02)

ويصبح  حضانة يوماً ( 03إلى النسيج العمودي البسيط مع حافة مخططة في جنيف عمر )معظميا 



                                      الفصل اخلامس: املناقشة                                                                                                       

 

308 

مع  تفؽوىذا ال ي ،( يومًا حضانة04كامؿ النسيج عمودي بسيط مع حافة مخططة في جنيف عمر )

 فيـي طائر الدجاج الدندراوي في جانب دراستيـ كيس الصفراء ف Doaa et al. (2013b) هما ذكر 

حضانة عبارة عف نسيج  اياـ( 7-5أف البطانة الظيارية لكيس الصفراء في جنيف عمر ) واذكر 

تحوؿ إلى النسيج العمودي البسيط مع حافة وأنو  ،ظياري عمودي مطبؽ كاذب مع حافة مخططة

حوؿ نسيج البطانة ربما يعود االختالؼ في وقت تو  ،حضانة اياـ( 9مخططة في جنيف عمر )

الكاذب الى العمودي  ؽالمخاطية لكيس الصفراء مف النسيج العمودي المطب غاللةالظيارية لم

 . والى االختالؼ في نوعية التغذية ختالؼ في األنواع المدروسةاالالبسيط الى 

في النتيجة حضانة  يوماً ( 03الطيات في تجويؼ كيس الصفراء لجنيف عمر ) ظيرت

في كيس الصفراء  تظير الطيات باف  Doaa et al. (2013b) وامع ماذكر  تفؽوىذا يالحالية 

ى ألياؼ خاليا المحمة المتوسطة إل تتمايز و . في جنيف الدجاج الدندراوي حضانة يوماً ( 03لجنيف )

حضانة في النتيجة  اياـ( 9لكيس الصفراء في جنيف عمر ) العضمية غاللةعضمية ممساء مكونة ال

 بشكؿ حـز متقطعة وباتجاىات مختمفة طولية وعرضية ومائمة مرتبة بصورة دائرية تصبح، الحالية

عمى كيس  Doaa et al. (2013b)مع دراسة  تفؽوىذا ي ،( يومًا حضانة02في جنيف عمر )

( اياـ 9عمر ) ، إذ ذكروا اف الغاللة العضمية تتكوف في جنيفلصفراء في طائر الدجاج الدندراويا

حضانة بتمايز خاليا المحمة المتوسطة الى الياؼ عضمية ممساء ضعيفة التكويف وتتمايز الى 

 الياؼ عضمية ممساء مرتبة دائريًا خالؿ المراحؿ الجنينية المتقدمة.

أنو بالرغـ مف األصؿ الجنيني لكيس الصفراء مف أنبوب  Ross et al. (2003)ذكر 

مع  تفؽوىذا ي ،تحت المخاطية غاللةالطبقة العضمية المخاطية وال ال يمتمؾالمعي األمامي إال أنو 

ثالث المحمي، إذ وجد أنو يمكف تشخيص نتائج الدراسة الحالية لكيس الصفراء في جنيف الدجاج 

المخاطية المؤلفة مف البطانة الظيارية والصفيحة  غاللةىي ال في جدار كيس الصفراء غالالت

 ،حضانة يوماً ( 20المصمية أو البرانية في جنيف عمر ) غاللةوأخيرًا ال ،العضمية غاللةوال ،االصيمة



                                      الفصل اخلامس: املناقشة                                                                                                       

 

309 

في  طبقات جدار كيس الصفراء الى إمكانية تشخيص Doaa et al. (2013b)في حيف أشار 

أنو يتـ  Romanoff (1960)ذكر وكذلؾ حضانة.  يوماً ( 09جنيف طائر الدجاج الدندراوي عمر )

قنوات ال ف مفاثني نقؿ إفراز الصفراء في جنيف الدجاج في الكبد إلى االثني عشر عف طريؽ

القناة الكبدية المعوية التي تنشأ مف الفص األيسر والقناة الكبدية الكيسية والكيسية  ىما: صفراويةال

ىاتيف القناتيف وىذا ما أظيرتو الدراسة الحالية بوجود  ،المعوية الناشئة مف الفص األيمف

مف بطانة مكونة مف  لمقناتيف ىوالصفراويتيف، كذلؾ أظيرت النتيجة الحالية اف التركيب النسجي 

اؼ عضمية ممساء ػػميكة مف اليػس غاللةػط مع حافة مخػػططة تحيطػيا ػج ظياري عمودي بسيػنسي

يف طائر الدجاج عمى جن Doaa et al. (2013a)مع دراسة  تفؽوىذا ي ،ضعيفة التكػويف

أياـ ( 9في جنيف طائر الدجاج المحمي بعمر ) Bile secretionحظ افراز الصفراء و لو الدندراوي، 

 Gheri et al. (1990)و Karrer (1961)مف  وىذا ما أشار اليو كؿ   ،حضانة بالنتيجة الحالية

 في دراستيـ كيس الصفراء في جنيف طائر الدجاج.

 القياسات التشريحية والنسجية 5-5

Anatomical and histomrphmetric measurements  

أظيرت نتيجة الدراسة التشريحية القياسية أف وزف كبد طائر الدجاج المحمي البالغ بمغ 

(43.284±6.35gm) ىذه النتيجة مقاربة إلى ما سجمو ، وIshi et al. (2000) يـ ػفي دراست

، إذ ذكػروا أف وزف كبد طائر دجاج الفػػػروج يتراوح Broilersالفػػػػػػروج التشريحية لكبد طائر دجاج 

 Pekinعمى كبد طائر البط البكيني  Wasilewski et al. (2015)دراسة و  (،gm) 45-61بيف 

duck ( أسبوع بعد الفقس، إذ ذكروا اف وزف كبد طائر البط البكيني يبمغ 7عمر )(44.22gm) ،

في دراستيما التشريحية والنسجية لكبد  Al-Nassiri and Ebraheem (2013)في حيف أشار 

بعد الفقس ولغاية البموغ الجنسي، الى أف وزف الكبد خالؿ المرحمة  يوماً فروج المحـ مف عمر 

في دراستيـ التشريحية  Iqbal et al. (2014)(، وgm) 38.415يبمغ  يوماً ( 91-61العمرية )
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( أسبوع بعد 6ذكرا أف معدؿ وزف كبد دجاج الفروج عمر ) فيما ،ج الفروجالنسجية لكبد طائر دجا

في دراستو التشريحية والنسجية لكبد  Moslem (2015)(، فضاًل عف gm 47.98الفقس يبمغ )

 ( وكذلؾ دراسةgm 1490اف وزف الكبد يبمغ ) قد اوضح African ostrichالنعاـ االفريقي 

Zebisch et al. (2004) حماـ ػػػػػعمى كبد نوعيف مف الطػػػػػيور وىو الColumba livia forma 

domestica Pigeons  وطائر السموىCoturnix coturnix Quail أف وزف الكبد  فيـ بي نوا

مع  تفؽ( وفي طائر السموى كاف أقؿ مف ذلؾ، وىذا ال يgm) 8-01في طائر الحماـ يبمغ ما بيف 

 د ىذا االختالؼ في الوزف إلى اختالؼ األنواع المدروسة.النتيجة الحالية، وربما يعو 

نتيجة الدراسة القياسية الحالية اف ىناؾ زيادة معنوية في وزف كبد جنيف طائر  وضحتأ

( واستمر بالزيادة ليصؿ gm 0.01±0.04حضانة، إذ سجؿ ) اياـ( 7الدجاج المحمي مف عمر )

 Benzo and Nemeth في حيف اشار(، gm 0.01±0.11حضانة ) يوماً ( 00في جنيف عمر )

اف وزف  الى لكبد في جنيف طائر الدجاجفي دراستيما العوامؿ المسيطرة عمى تكويف ا (1971)

 (. 0.05gm-0.08بمغ )( يومًا حضانة 00جنيف عمر )في بد ػػػكال

نيني لكبد طائر الدجاج في دراستيـ آلية التكويف الج Doaa et al. (2013a)وذكر 

( وىذه النتيجة ىي أقؿ gm1.32بمغ )حضانة  يوماً ( 07، في أف وزف كبد جنيف عمر )الدندراوي

(، وكذلؾ ذكروا gm1.40بمغ ) فقدحضانة،  يوماً ( 07مما سجمتو النتيجة الحالية لكبد جنيف عمر )

( وىذه النتيجة مقاربة gm1.52حضانة ىو ) يوماً ( 09أف وزف كبد جنيف الدجاج الدندراوي عمر )

 Benzoذكركما  (.0.50gmحضانة وىو ) يوماً ( 09تيجة الحالية لوزف كبد جنيف عمر )إلى الن

and Nemeth (1971) ر في دراستيما تكويف الكبد في طائر الدجاج، إلى أف وزف كبد جنيف عم

مع النتيجة الحالية لكبد جنيف  تفؽ( وىذا ال يgm 0.11بمغ )( يومًا حضانة )مرحمة الفقس( 20)

 (.gm 1.59حضانة إذ بمغ ) اً يوم( 20عمر )
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بمغ ، يوماً ( 0صوص طائر الدجاج المحمي عمر ) كبد وزفاف أظيرت النتيجة الحالية 

(gm1.91)،  في حيف أشارRiddell (1997)  ،أف وزف كبد  الىفي دراستو كبد طائر الدجاج

 ( وأنو يزداد تبعًا لنمو الدجاج.gm 5.11-8.11صوص الدجاج حديث الفقس يتراوح بيف )

نتيجة الدراسة التشريحية القياسية لطوؿ وعرض فصي الكبد )األيمف واأليسر( لطائر  بي نت

 Iqbal ، في حيف ذكر(mm 1.65±84.02)الدجاج المحمي البالغ، أف معدؿ طوؿ الفص األيمف 

et al. (2014) لفص األيمف في كبد الدجاج عمر في دراستيـ لطائر دجاج الفروج، أف طوؿ ا

و التشريحية ػػػػأشار في دراست Moslem (2015)(، وmm) 78.9( أسبوع بعد الفقس يبمغ 6)

فػػػػضاًل عف  (230mm)والنسجيػػػػػة لكبد النعاـ االفريػػػػػقي إلى أف طوؿ الفػػػػػص األيمف لمكػػػػػبد بمغ 

Al-Hamadawi et al. (2017)  في دراستيـ التشريحية والنسجية المقارنة لكبد ثالثة أنواع مف

الطيور البرية في العراؽ، إذ ذكروا أف طوؿ الفص األيمف لكبد طير الحمامة الضاحكة 

Laughing dive  بمغ(27mm)  في طائر الرفراؼ األبيض وWhite threated kingfishers 

اما معدؿ طوؿ ، (22mm)فبمغ  Common kestrelأما في طائر العوسؽ  (25mm)بمغ 

 Ishi et al. (2000) اليو اشار ىو مقارب لما، و (mm 1.30±65.97)الفص االيسر فقد سجؿ 

 في حيف اشارو  (،mm) 61.1طوؿ الفص األيسر إذ بمغ في دراستيـ لكبد الدجاج الفروج، 

Moslem (2015)  بمغأف طوؿ الفص األيسر  الىفي دراستو كبد النعاـ االفريقي (240mm) 

إذ أشاروا في دراستيـ التشريحية لكبد ثالثة أنواع   Al-Hamadawi et al. (2017)فضاًل عف 

مف الطيور البرية في العراؽ، إلى أف طوؿ الفص األيسر في طائر الحمامة الضاحكة يبمغ 

(17mm)  في طائر الرفراؼ األبيض بمغ و(18mm) ( 24أما في طائر العوسؽ فقد بمغmm) ،

تقريبًا مع  تفؽوىذا ي (0.28mm±41.00)بمغ معدؿ عرض الفص األيمف في الدجاج البالغ  وقد

Ishi et al. (2000)  في دراستيـ لكبد دجاج الفروج، إذ ذكروا أف عرض الفص األيمف في كبد

أف عرض الفص  Iqbal et al. (2014)في حيف اشار (، mm 41.1الطائر البالغ يصؿ إلى )
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 Moslemأشار و (. mm 36.7( أسبوع بعد الفقس، يبمغ )6الفروج عمر )األيمف لكبد دجاج 

، (142mm)في دراستو كبد النعاـ االفريقي، إذ ذكر أف عرض الفص األيمف يبمغ  (2015)

النسجية المقارنة لكبد تيـ التشريحية و في دراس Al-Hamadawi et al. (2017) اظير كذلؾو 

اؽ، إلى أف عرض الفص األيمف في طائر الحمامة الضاحكة ثالثة أنواع مف الطيور البرية في العر 

أما في طائر العوسؽ فقد بمغ  (12mm)في طائر الرفراؼ األبيض بمغ و  (mm 15.2)يبمغ 

(18mm.) 

 تفؽوىذا ي (5.99mm±36.4)معدؿ عرض الفص االيسر في ىذه النتيجة فقد بمغ  فا

في دراستيما الشكميائية لكبد دجاج  Lucas and Denington (1956)تقريبًا مع ما أشار إليو 

في  Ishi et al. (2000) (، كما ذكرmm 35.1الفروج إذ ذكرا أف عرض الفص األيسر يبمغ )

 (، في حيف اشارmm 33.1بمغ )روج، أف عرض الفص األيسر دراستيـ عمى كبد دجاج الف

Iqbal et al. (2014) ( أسبوع6في دراستيـ لكبد دجاج الفروج عمر )  بعد الفقس اف عرض

يقي، إذ ذكر عمى كبد النعاـ االفر  Moslem (2015)دراسة و (. mm 32.4الفص االيسر يبمغ )

 Al-Hamadawi et al. (2017)، فضاًل عف دراسة (145mm)بمغ أف عرض الفص األيسر 

كة لكبد ثالثة أنواع مف الطيور البرية، إذ ذكروا أف عرض الفص األيسر في طائر الحمامة الضاح

أما في طائر العوسؽ فقد بمغ  (11mm)في طائر الرفراؼ األبيض بمغ و  (13mm)يبمغ 

(20mm.)  

طوؿ فصي الكبد )األيمف وااليسر( في النتيجة الحالية فقد ظير معدؿ الدراسة القياسية ل اف

بمغ معدؿ طوؿ الفص  إذزيادة واضحة في طوؿ الفص األيمف  حضانة يوماً ( 7عمر ) في جنيف

، وفي صوص (0.26mm±16.07)ليصؿ عند مرحمة الفقس بطوؿ  (0.13mm±4.44)األيمف  

، ليصؿ عند صيصاف الدجاج عمر (0.37mm±24.14)وصؿ إلى  يوماً ( 04الدجاج عمر )

، وتقع ىذه عمى التوالي (0.23mm±28.70)و  (0.03mm±25.17) إلى يوماً ( 28( و )20)
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في دراستيما  Lucas and Denington (1956)مف  لطوؿ الذي ذكره كؿ  تيجة ضمف مدى االن

الحظا أف ىناؾ تنوعًا في طوؿ  فيماج بعد الفقس حتى مرحمة البموغ، الشكميائية لكبد طائر الدجا

 ـفي دراستي Iqbal et al. (2014)(، في حيف أشار mm25.1-81.1) إذ بمغالفص األيمف 

( 04التشريحية والنسجية لكبد دجاج الفروج، إذ ذكروا أف معدؿ طوؿ الفص األيمف عند عمػػػػػر )

 مع النتيجة الحالية. تفؽ( وىذا ال يmm36.4يصؿ إلى ) يوماً 

أظيرت النتيجة الحالية أف معدؿ طوؿ الفص األيمف في صوص طائر الدجاج المحمي 

 .Iqbal et alمع ما أشار إليو  تفؽوىذا ال ي (0.23mm±28.70)بمغ فقد ، يوماً ( 28عمر )

، إذ أسبوع( 4في دراستيـ لطوؿ الفص األيمف لكبد صوص طائر دجاج الفروج عمر ) (2014)

 (. mm56.0يصؿ إلى ) طولو ذكروا أف

تنوعًا ممحوظًا في أطواؿ الفص  تظير اطوؿ الفص األيسر اف نت نتيجة الدراسة الحالية بي  

حضانة  اياـ( 7بمغ في جنيف عمر ) فقدحضانة والفقس وبعد الفقس، األيسر خالؿ مرحمة ال

(2.28±0.11mm)،  ليصؿ عند مرحمة الفقس إلى(0.19±14.00mm) وعند صوص طائر ،

 Lucas andمع ما ذكره  تفؽ، وىذا ي(1.85mm±21.32) بمغ يوماً ( 04الدجاج المحمي عمر )

Denington (1956)  في طوؿ  الدجاج، إذ الحظا أف ىناؾ تػنوعفي دراستيػما الشكميائية لكػػبد

(، في حيف أشار mm24.1-75.1) رحمة البموغ ما بيفػػػػػالفص األيسر لكبد طائر الدجاج حػتى م

Iqbal et al. (2014) يوماً ( 04ائر الدجػػػػػػاج الفروج عمر )ػػػػػإلى أف طوؿ الفػػػػػص األيسر في ط 

مع النتيػػػػػجة الحالية، وكػػػػػذلؾ ذكروا أف طوؿ الفػػػػػص األيػػػػسر في  تفؽوىذا ال ي ،(mm31.9) بمغ 

ىذا ال و  (0.31mm±28.3)( في حيف بمغ في النتيجة الحالية mm49.3غ )ػ، بماسبوع( 4عمر )

 .مع النتيجة الحالية تفؽي

 اياـ( 7النتيجة الحالية الزيادة التدريجية في عرض الفص األيمف مف جنيف ) وضحتأ

 عندىا بمغالذي لحيف وصولو إلى مرحمة الفقس،  (0.32mm±1.93)بمغ  فقدحضانة، 
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(8.59±0.37mm)( 04. وكاف عرض الفص األيمف في صوص الدجاج عمر ) ًقد بمغ و  يوما

(12.30±0.27mm)  أشار إليو في حيفIqbal et al. (2014)  في دراستيـ التشريحية لكبد

(، أما عرض الفص األيسر فقد أظير تنوعًا mm07.5بمغ )، إذ يوماً ( 14دجاج الفروج عمر )

حضانة،  اياـ( 7جنيف عمر ) ممحوظًا، إذ كانت ىناؾ زيادة معنوية في عرض الفص األيسر في

وكاف عرض  ،(0.32mm±7.19)فقد بمغ  أما في مرحمة الفقس، (0.17mm±1.67) بمغ فقد

 Iqbal في حيف اشار ،(0.79mm±10.84)بمغ  يوماً ( 04)الفص االيسر في كبد صوص عمر 

et al. (2014) ( 04في دراستيـ كبػػػػػد دجاج الفػػػػػروج عمر ) ًػص األيسر رض الفػأف ع اال، يوما

  .(mm03.9) بمغ

قد يعود االختالؼ في نتائج الوزف والطوؿ والعرض لكؿ مف الفصيف األيمف واأليسر لكبد 

والفقس وبعد الفقس ومرحمة طائر الدجاج المحمي ولجميع المراحؿ العمرية خالؿ مدة الحضانة 

 ،إلى تأثير العمر ودوره في الزيادة الممحوظة في كؿ مف الوزف وطوؿ وعرض فصي الكبد، البموغ

نمو و  البيئة التي تؤثر في تكويفيعود إلى اختالؼ األنواع واختالؼ الموقع الجغرافي و أو قد 

 أعضاء الطائر. 

أظيرت الدراسة اإلحصائية في أطواؿ الحباؿ الكبدية بوجود فروؽ معنوية عالية في أطواؿ 

وتقؿ الفروؽ تدريجيًا باستمرار تكويف الكبد لتكوف  ،حضانة اياـ( 3الحباؿ الكبدية مف جنيف عمر )

وىذا مشابو إلى ما ذكره  ،حضانة طويمة جداً  يوماً ( 20الحباؿ الكبدية بعد الفقس عند جنيف عمر )

Kingsbury et al. (1956)  في دراستو تكويف الكبد في جنيف طائر الدجاج، إذ ذكروا أف

في زيادة اطواؿ الحباؿ الكبدية وربما يعود السبب ؛ ؿ الكبديةتزداد في ترتيبيا لمحباالخاليا الكبدية 

يصبح لى زيادة أطواؿ الحباؿ الكبدية و إلى زيادة النشاط االنقسامي لمخاليا الكبدية التي تؤدي إ

 تقريبًا.  Compactنسيج الكبد بشكؿ نسيج مصمت 
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نوية عالية بيف قياس أقطار الخاليا الكبدية بالنتيجة الحالية لوحظ وجود فروؽ مع اف

بمغ  فقد حضانة اياـ( 6األعمار جميعيا مف حيث زيادة قطر الخمية الكبدية ابتداًء مف جنيف عمر )

(16.00±0.61 μm) ( 9صعودًا ليستقر عند جنيف عمر )إذ بمغ  حضانة اياـ

(11.00±0.47μm) وىذه النتيجة مشابية إلى ما ذكره ،Wong and Cavey (1992)  فيما

يخص حجـ الخاليا الكبدية خالؿ التكويف الجنيني لمكبد، إذ ذكرا أف الخاليا تزداد بالحجـ مف 

 اياـ( 9عمر )( 35) الجنينية مرحمةالحضانة إلى  اياـ( 7-6.5( عمر )31)الجنينية مرحمة ال

 حضانة ويستقر حجـ الخمية تقريبًا حتى نياية مدة الحضانة. 

 اياـ( 7ة لقطر الوريد المركزي في النتيجة الحالية أنو بعمر)وجد في الدراسة اإلحصائي

، وفي دراسة بالعمر لحيف وصولو إلى البالغجنيف القؿ كمما تقدـ حضانة سجؿ أعمى فرؽ معنوي و 

Iqbal et al. (2014) ( 04عمى ثالث مجاميع مف كبد طائر الدجاج الفروج بعمر ) ً( 4و) يوما

بيف ىذه المجاميع في قطر الوريد المركزي فروؽ معنوية  ة( أسبوع ذكروا أنو ال توجد أي6أسبوع و)

وربما يعود االختالؼ  بعد الفقس. يوماً ( 28و)( 04مع النتيجة الحالية لألعمار ) تفؽالعمرية وىذا ي

 الحشوي الكبدي.في قطر الوريد المركزي الى زيادة اطواؿ الحباؿ الكبدية وزيادة النسيج 

قطر حضانة أعمى قيمة ل يوماً ( 03عمر ) ظير في جنيففقد قطر الباحة البابية  قياس اف

وقد يعود السبب في نقصاف قطر  ،في األعمار الالحقة وفي البالغ لو كانت وأقؿ قيمة الباحة البابية

في الوقت ، و الحشوي الكبدي نتيجة لنمو الكبد إلى زيادة النسيج بتقدـ التكويف الجنيني الباحة البابية

والقنوات  ةالكبدي اييفالشر  عدد يادةز لبأحجاـ مختمفة وذلؾ و نفسو تزداد فييا الباحات البابية 

 .الصفراء
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 في كبد جنين، صوص وبالغ الدجاج المحمي الحموض االمينية 5-6

Amino acids in the liver of embryo, young and adult local 

chicken  
تخميؽ مختمؼ البروتينات مف الحموض و ػػػػػػػفيذي يتـ ػػػػػػيعد الكبد في الغالب الموقع ال  

 ،وبناء الخاليا ،تدخؿ في إصالح األنسجة يػػػػػػػفييـ في الطيور، ػػػػػليا دور فعاؿ وم تيػػػػاالمينية ال

كذلؾ تدخؿ و وبناء العضالت،  ،لمنسيج الضاـ االلياؼ المغراويةوتكويف  ،وتكويف الجمد والريش

ولذلؾ يعد جنس الدجاج ىو الكائف المثالي لدراسة  ؛واالنزيماتالبروتينات في بناء اليرمونات 

كويف الجنيف ميكانيكية ارتباط الحموض االمينية لتكويف البروتينات خالؿ التكويف الجنيني الالزمة لت

(Scanes, 2015).  

اف االحماض االمينية ىي طالئع الوحدات البنائية لبروتينات االنسجة واالنزيمات 

والحموض النووية والمكونات النتروجينية األخرى التي تكوف بناء الخمية واف الغرض الرئيس 

حيوية الكبيرة والمحافظة الكسدة الدىوف والكربوىيدرات ىو االمداد بالطاقة لبناء ىذه الجزيئات ال

 . (Hickman and Roberts, 1994) عمييا

، 04، 00، 7لألعمار ) المحميلكبد الدجاج حممت الحموض االمينية في النتيجة الحالية 

( حمضًا امينيًا ميمًا 08) غ، ووجدالبالفي و  يوماً ( 04الدجاج عمر ) صوصحضانة و  يوماً ( 09

في  Marco et al. (1984)وأشار  ،لبالغا كذلؾ الحاؿ فيكبد الجنيف و عممية تكويف  خالؿ

الدماغ والكبد والبالزما في جنيف دجاج ليغيورف األبيض مف  فيراستيـ تأثير الحموض األمينية د

( حمضًا 04في الكبد ىي )الحموض االمينية الموجودة عدد أف  حضانة، الى يوماً ( 21-00)عمر 

 ،االختالؼ في أنواع الطيورعدـ التطابؽ في عدد الحموض االمينية ربما يعود الى  امينيًا، اف

 .Lunven et alمنيا دراسة  في مواقع غير الكبد الى وجود الحموضبعض الدراسات اشارت و 

 ودراسة  ،( حمضًا امينياً 08في محتوى بيضة الدجاج مف الحموض االمينية إذ وجد فييا ) (1973)



                                      الفصل اخلامس: املناقشة                                                                                                       

 

317 

Adeyeye (2013)  في بيضة البطDuck طائر الدراج ،Francolin  والديؾ الروميTurkey 

( حمضًا امينيًا في 08فقد وجد ) Abed (2016)حمضًا امينيًا، اما دراسة ( 17وحصؿ عمى )

 .Quailدماغ طائر السموى 

ألوليف مف الحضانة أنو خالؿ االسبوعيف ا Romanoff and Romanoff (1967)ذكر 

الكبد بزيادة تخميؽ البروتينات بينما ال يزداد السيما  فيو األنسجة الجنينية تتميز لطائر الدجاج 

وبيذا تعد الحموض االمينية ىي المادة  ،( حضانة03-02) ـيو محتوى الدىوف في األنسجة لغاية ال

ى مف التكويف وىذا ما أظيرتو لمتمثيؿ الغذائي السائدة خالؿ المراحؿ االول Substrateاألساس 

وجدت حموض امينية ليا  فقدالجنينية في الدراسة الحالية،  نتائج تحميؿ الحموض خالؿ المراحؿ

بينت النتائج أف أعمى تركيز لمحموض االمينية ىو لتكويف الجنيني بتراكيز عالية، و افي دور 

بمغ تركيزه  فقدحضانة  اياـ (7في كبد جنيف عمر ) Cysteine (Cys)لمحمض االميني السيستيف 

(175.08±5.14mM/L) اوضحا Soghier and Brion (2006)  في أىمية مكمالت السيستيف

Cysteine supplementation يقوـ حمض السيستيف  ، إذدية األطفاؿ حديثي الوالدة حقناً في تغ

(Cys) أىـ مضادات األكسدة  مف بوظيفة المبنة األساسية لجميع البروتينات ويعدAntioxidants 

في  عمموفضاًل عف أف الكبد يست، بناء العضالت ويمنع ىشاشة العظاـولو دور ميـ في النمو و 

التخمص مف سموـ المواد الكيميائية وغيرىا مف السمـو ولو دور فعاؿ في الجياز المناعي. ويعد 

بؿ الكائف الحي ولو دور في بناء مف الحموض االمينية التي تصنع مف ق (Cys)حمض السيستيف 

 Plasmaالذي يعد أحد مكونات الغشاء البالزمي  Taurineالحمض العضوي التوريف 

membrane مؿ عمى حماية الخاليا مف لمخمية، ويقـو بنقؿ المواد الغذائية عبر غشاء الخمية ويع

باض العضالت أنو يعزز انق كما، Neurotransmitterفضاًل عف عممو كناقؿ عصبي السموـ 

لو دور في تكويف الدماغ ويعمؿ عمى و  ،وينشط عضمة القمب وكذلؾ يعمؿ عمى خفض ضغط الدـ

 Featherولو دور ميـ في نمو الريش  ،(Ripps and Shen, 2012)تحفيز التكويف العصبي 
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تتـ عممية بناء  Broilers (Kalinowski et al., 2003.)في ذكر صوص الدجاج الفروج 

، إذ يبدأ ىذا االنزيـ Cysteine-sulphate decarboxylaseحمض التوريف بوساطة انزيـ 

في  Kim et al. (2006) اليو أشار وىذا ماة، ( ساعة حضان02أجنة الدجاج بعد )بالظيور في 

ما تعود ربدراستو انزيمات البناء الحيوي لحمض التوريف خالؿ التكويف الجنيني لمدجاج والفار و 

حضانة إلى دوره الميـ  اياـ( 7في كبد جنيف ) (Cys)الزيادة في مستوى تركيز حمض السيستيف 

كونو مف مضادات الكبد ومحافظتو عمى صحة وسالمة الكبد لما لو مف دور تكويف في نمو 

 .االكسدة

فإنو يعد مف الحموض االمينية  Threonine (Thr)أما الحمض االميني الثريونيف 

الؿ الغذاء ػػػػػػيا مف خػػػػػػػصوؿ عميػػػػػػػـ تخميقيا لذا يجب الحػػػػػػػي ال يستطيع الجسػػػػػػػاألساسية الت

(Gong et al., 2005 وتكمف أىمية الثريونيف في االستجابة المناعية ،)Immune response 

فعاؿ في الجياز العصبي المركزي ويوجد بتراكيز عالية في القمب والعضالت ولو دور في ال هلدور 

نتاج االلياؼ المغراوية، ويعمؿ عمى تقميؿ الدىوف المتراكمة في الكبد، ويعد مكونًا أساسيًا  النمو وا 

مى في تكويف الريش في الطيور فضاًل عف دوره في تخميؽ بروتينات الجسـ، ويعمؿ عمى الحفاظ ع

الموجودة في المادة  Glycoproteinsيدخؿ في تركيب البروتينات السكرية  فيواألمعاء صحة 

يدخؿ في التمثيؿ الغذائي لمحمضيف كذلؾ الموجودة في القناة اليضمية،  Mucinالمخاطية 

 ; Serine (Kidd and Kerr, 1996 (Ser)والسيريف  Glycine (Gly)كاليسيف الاالمينيف 

Kidd et al.,  1997  ; Corfield  et al., 2001 ; Mazraeh et al., 2013 ; 
Manegar, 2015)، مع نتائج الدراسة الحالية إذ أف أعمى تركيز لحمض الثريونيف  تفؽوىذا ي

(Thr) ( 04كاف في صوص الدجاج عمر ) ًبمغ  فقد يوما(11.91±143.48mM/L) وبما أف ،

ال يمكف لمجسـ تكوينو فإف صوص الدجاج يحصؿ عميو مف خالؿ تغذيتو  (Thr)الثريونيف 
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، فضاًل عف دوره الواضح خالؿ المدة بعد الفقسليذا يزداد تركيزه الخارجية عمى المواد الغذائية و 

 ربما يكوف احد أسباب زيادة تركيزه.الذي في النمو 

 Alanineمف الحمض االميني االلنيف  Glucoseكوز و الكم سكر يقـو الكبد بتكويف

(Ala)  بعممية استحداث السكر الكبديHepatic gluconeogenesis  كذلؾ تقوـ الخاليا و

 (Ala)باستعماؿ االلنيف  Immunocytesمثؿ الخاليا المناعية  Extra hepaticالخارج كبدية 

 ةفي دور  (Ala)ؿ االلنيف ، ويدخHepatic autophagyلتعمؿ عمى تثبيط االلتياـ الذاتي الكبدي 

وذكر Glucose-alanine cycle (Li et al., 2007 Wu, 2009; ،)نيف لالكموكوز االسكر 

في حماية الخاليا  (Ala)إلى دور الحمض االميني االلنيف  Maezono et al. (1996)أيضًا 

وكذلؾ حماية الكبد مف األمراض المزمنة مثؿ الفشؿ الكبدي الحاد  ،Necrosisالكبدية مف التنخر 

Acute liver failure،  وذكر أيضًا أف الكميات الكبيرة مف االلنيف(Ala)  تؤدي إلى تأثيرات

في الدراسة  (Ala)اللنيف لأعمى تركيز ، وكاف Hyperammonemiaضارة مثؿ فرط امونيا الدـ 

. وربما يكوف سبب يوماً ( 04في صوص الدجاج عمر ) (13.45mM/L±152.02) الحالية ىو

 التركيز العالي لو ىو دوره الميـ الذي ذكر أعاله. 

 Valine (Val)الفاليف : مى تركيز لمحموض االمينية االتيةفي النتيجة الحالية كاف اعاف 

، (13.54mM/L±158.94)بمغ  Histidine (His)، اليستديف (16.20mM/L±135.84)بمغ 

بمغ  Tyrosine (Tyr)والتايروسيف  (7.86mM/L±233.82)بمغ  Lysine (Lys)الاليسيف 

(177.04±14.97mM/L) مع ما وىذه النتيجة تتفؽ  يوماً ( 04في صوص الدجاج عمر ) كاف

الى وجود حموض امينية مسؤولة عف الحفاظ عمى لوف الكبد  Xiong et al. (2017) ذكره

، (Val)يمييا الفاليف  ، ثـ(Ala)الطبيعي في الدجاج وأكثرىا تركيزًا ىو الحمض االميني االلنيف 

ؤدي إلى حالة ي، وأف نقص ىذه الحموض (His)واليستديف  (Lys)، الاليسيف (Tyr)التايروسيف 

، وربما Abnormal colored chicken liver (ANCCLs)لوف الكبد الدجاج غير الطبيعي 
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حماية الكبد مف  تعود الزيادة في تراكيز ىذه الحموض االمينية إلى الدور الميـ ليذه الحموض في

 الحفاظ عمى لوف كبد الدجاج الطبيعي البني المحمر. مف ثـاألمراض و 

لمتفرعة الحموض االمينية ذات السمسمة ااف  Soomro et al. (2008)أوضح 

Branched chain amino acids (BCAA)  والتي تشمؿ الفاليف(Val) الميوسيف ،Leucine 

(Leu)  وااليزوليوسيفIsoleucine (Ile) ، في الحفاظ عمى صحة الكبد وسالمتو مف ليا دور

وىي  ،Hepatic encephalopathy (HE) متالزمة االعتالؿ الدماغي الكبدياألمراض مثؿ 

وقد ظير كبد الدجاج  متالزمة عصبية نفسية تصيب المريض نتيجة فشؿ الكبد كتميؼ الكبد مثاًل،

 الذي بمغ (Leu)المحمي لمنتيجة الحالية أعمى تراكيز لحمضي الميوسيف 

(159.21±33.74mM/L)،  وااليزوليوسيف(Ile) الذي بمغ (50.68±219.17mM/L)،  وكاف

، يوماً ( 04في صوص الدجاج عمر ) (16.20mM/L±135.84) وى (Val)أعمى تركيز لمفاليف 

 ,BCAA (Wuعمى توازف الحموض االمينية ذات السمسمة المتفرعة  (Val) ويعمؿ الفاليف

وربما التراكيز العالية ليذه الحموض ظيرت في الصوص الىميتيا في الحفاظ عمى  .(2009

 سالمة الكبد.

مف الحموض االمينية غير  Glutamate أو الكموتاميت (Glu)يعد حمض الكموتاميؾ 

، وأف الكموتاميت يشتؽ مف (Tapiero et al., 2002)يستطيع الجسـ تخميقيا التي األساسية 

وأنو يمكف أف يستعمؿ في بناء  Glutaminaseبوساطة انزيـ كموتاسينيز  (Gln)الكموتاميف 

 (Arg)، االرجنيف  Ornithine (Orn)، االورنثنيفGlutathione (GSH)الكموتاثيوف 

Arginine  البروليفو Proline (Pro) (Watford, 2008). الكموتاثيوف  اما(GHS)  ببتيد فيو

سيف ػػػػ، الكاليCysteine (Cys)مؤلؼ مف الحموض االمينية السيستيف  Tri-peptideثالثي 

(Gly)  وحمض الكموتاميؾ(Glu) ويعمؿ الكموتاثيوف كمرافؽ انزيمي ،Coenzyme ومضاد 

 وعمؿ البروتينات واألغشية الدىنية حمر، ويعد ميمًا لسالمة خاليا الدـ الAntioxidantلألكسدة 
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(Wang et al., 1997 Cawthon et al., 1999; ،) ره في الجياز كذلؾ يتميز ىذا الحمض بدو

ع دورة كريبس م Urea cycleي دورة اليوريا ػو فوعمم (Arg)ػػيف ض االرجنػػاء حمناعي وبنالم

Krebs cycle فضاًل عف عممو كناقؿ عصبي محفز Excitator neurotransmitter 

(Parimi and Kalhan, 2007 ; Wu, 2009 ; Olubodun et al., 2015وذكر ك ،)ؿ  ػػػػ 

 (Gln)الكموتاميف  الحمضيف أفالى  Wu (2009)و Newsholme et al. (2003)ف ػػػػػم

يمكف أف يتحوال إلى بعضيما في األعضاء المختمفة مثؿ األمعاء، الكبد  (Glu) الكموتاميؾو 

 (Glu) بذلؾ يعد الكموتاميؾمرتبط بتكويف الجياز اليضمي في الدجاج الفروج و  ىماوكال ،والكمية

مع نتائج الدراسة  تفؽالمادة التفاعمية األساس األكثر أىمية مف بيف الحموض االمينية، وىذا ي

حضانة وصوص الدجاج  يوماً ( 09، 04، 00، 7خالؿ األعمار )ؿ تركيزه العالي مف خالالحالية، 

 17.61mM/L±293.00)إذ بمغ تركيزه  ،وكذلؾ البالغ يوماً ( 04عمر )

988.36±24.20mM/L, 270.00±2.08mM/L,  217.83±8.79mM/L, 
214.59±16.92 mM/L, 365.85±24.11mM/L, عمى التوالي وربما تكوف الزيادة في )

  تركيزه خالؿ ىذه االعمار الىميتو التي ذكرت أعاله.

أف جنيف الدجاج يقوـ باستيالؾ الحموض االمينية  Ohta et al. (1999)لقد ذكر 

( مف 09) يوـأي حتى ال ،الموجودة في البيضة بمعدؿ عاٍؿ حتى المراحؿ النيائية مف مدة الحضانة

الحضانة لذلؾ فإف الحموض االمينية في البيضة غير كافية لعممية التكويف الجنيني لذلؾ يتـ بناء 

، التي تعد (Gln)والكموتاميف  (Glu)حموض امينية مف حموض امينية اخرى مثؿ الكموتاميؾ 

بتركيز  (Glu)وربما يكوف سبب وجود حمض الكموتاميؾ  أخرى،مادة سمفية لبناء حموض امينية 

عاٍؿ خالؿ جميع المراحؿ العمرية المختارة مقارنة مع الحموض االخرى في النتيجة الحالية ىو 

 دوره الميـ في بناء حموض امينية اخرى يحتاجيا الجنيف خالؿ تكوينو ونموه.
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تكوف  (Gly)والكاليسيف  (Ser)الدراسة الحالية أف تراكيز الحمضيف السيريف  نت نتيجةبي  

 (2.69mM/L±145.25)ا متراكيزى بمغت فقد، د الدجاج المحمي البالغعالية في كب

 إذ Ishikawa et al. (1972) دراسةمع  تفؽوىذا ي ،عمى التوالي (4.26mM/L±190.63)و

مع و  ،ر الكبديػػػػػحداث السكػػػػػي استػػػػػف (Ser)ني السيريف ػػػػمض االميػػػػػدور الح أشػػػػػػاروا الى

Stekol et al. (1952)  الذيف أشاروا إلى دور السيريف في تكويف الحمض االميني الكاليسيف

(Gly) ، عده كماSiegert et al. (2015)  الدجاج، وربما تعود الزيادة  عمميات تكويفميمًا في

ؿ عممية التكويف الجنيني تركيز ىذيف الحمضيف في النتيجة الحالية الى دورىما الميـ خالفي 

ة التي ال مف الحموض االمينية األساسيفيو يعد  (Arg)االرجنيف  اما بالنسبة لحمض لمكبد.

 Geneالتعبير الجيني في التي ليا دور ميـ في تنظيـ اليرمونات و يستطيع الجسـ تخميقيا 

expression،  التنظيـ المناعي في وكذلؾImmune regulation (Gad, 2010 ; Tayade 

et al., 2006)وكوز، فيو يعد حمضًا ػػػػػالكمسكر مض االرجنيف أف يتحوؿ إلى ، ويمكف لح

إلى  Grazi et al. (1975)، وأشار Glycogenic acid (Tan et al., 2014) اً كاليكوجيني

الذي يعد  Creatineالموجود في مايتوكوندريا كبد الدجاج في بناء الكرياتيف  (Arg)دور االرجنيف 

 Muscularاقة لمتقمص العضمي ػوميمًا أيضًا في تجييز الط ،ميمًا في بناء العضالت الييكمية

contraction، الرجنػيف حمض اوقد كاف أعمى تركػػيز ل(Arg) ىو (2.14±160.88mM/L) 

  .بدػػف الكويػود الىميتو خالؿ تكػة ربما تعػػػػػتيجة الحاليػػػػػالغ في النػػػػػفي كبػد الدجاج الب

 (Arg)، واالرجنيف (Orn)ف ػ، االورنثي(Glu)نية الكموتاميؾ ػؿ كؿ مف الحمػوض االميػمتع

 Zinker أشار الى ذلؾ، كما في جنيف الدجاج (Pro)روليف ػػلحمض الب Precursosادة سمفية ػكم

and Rojkind (1972)،  لبروليف ا لحمض تركيز اف اعمىفي النتيجة الحالية وجد و(Pro) ىو 

(99.80±7.54mM/L) ( 09في جنيف الدجاج المحمي عمر ) ًكاف حمض و حضانة،  يوما

وربما ىذا لو  ،(8.79mM/L±217.83)خالؿ ىذه المرحمة العمرية ايضًا عاليًا ( Argاالرجنيف )
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مف الحموض  (Pro)يعد البروليف و  ،(Proالرجنيف كمادة سمفية لحمض البروليف )ادور بعالقة 

ويوجد في معظـ البروتينات ويدخؿ في تركيب  ،االمينية غير األساسية التي يستطيع الجسـ تخميقيا

ولو دور في تحسيف  ،والغضاريؼ واألربطة والعظاـ ومسؤوؿ عمى سالمة الجمد االلياؼ المغراوية

 Phang et al. (2010)(، وذكر Wu et al., 2011عممية الشفاء بعد اإلصابة بشكؿ طبيعي )

يعمؿ كمفتاح لتنظيـ العمميات الحيوية والكيموحيوية المتعددة التي  (Pro)أف حمض البروليف 

إلى أف  Pistollato et al. (2010)و Wu et al. (2008)مف  وأضاؼ كؿ   ،تحدث في الخمية

عضاء وتكويف األ Cells differentiationلو دور في تمايز الخاليا  (Pro)حمض البروليف 

وىذا دور ميـ جدًا ربما يفسر زيادة تركيزه  الؿ عممية التكويف الجنيني وخالؿ عممية النمو ايضًا.خ

 خالؿ التكويف الجنيني لمكبد في النتيجة الحالية.

مف الحموض االمينية األساسية التي ال تخمؽ في الجسـ،  (Lys)حمض الاليسيف يعد 

ف الوظائؼ التي يقوـ بيا أنو يدخؿ في بناء ويعتمد عمى الغذاء في تزويد الجسـ بو، ومف بي

، الجنيني البروتيف والنسيج الضاـ لمعظاـ وتركيب االلياؼ المغراوية ويدعـ النمو الصحي والتكويف

 Herpesومعالجة عدوى فيروس اليربس البسيط  Antiviralولو فعالية مناعية وضد الفايروسات 

simplex virus (Zhai et al., 2016 ; Wu, 2009) ، ذكر فقدGoswami et al. (1957) 

أف الدجاج يبدأ بتغيير تغذيتو مف المح خالؿ مرحمة الحضانة إلى االعتماد عمى التغذية الخارجية 

في مرحمة بعد الفقس لذلؾ يعتمد عمى الغذاء في الحصوؿ عمى الحموض االمينية، وذكر 

Lesson and Sunmers (2001) الاليسيف  أف الدجاج ال يمكنو صنع حمض(Lys)  الذي يعد

الحمض االميني الاليسيف  وجد اف النمو وبناء البروتيف، وفي النتيجة الحالية فيميمًا لتأثيره 

(Lys)  لـ يظير فروقًا معنوية بيف األعمار المدروسة، إذ ظير ىذا الحمض فقط في صوص

االخرى مار المدروسة ، أما االع(7.86mM/L±233.82)، إذ بمغ تركيزه يوماً ( 04الدجاج عمر )
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والبالغ لـ يسجؿ ليذا الحمض أي تركيز، وربما يعود ظيور ىذا الحمض في ىذه المرحمة العمرية 

 .لى ىذا النوع مف الحموض االمينيةإفي ىذا العمر فقط وذلؾ لحاجة جسـ صوص الدجاج 

 في كبد جنين، صوص وبالغ الدجاج المحمي الكاليكوجين 5-7

Glycogen in the liver of embryo, young and adult local 

chicken  
مموف شيؼ  استعماؿأظيرت نتائج الدراسة الحالية لكبد طائر الدجاج المحمي مف خالؿ   

حبيبات عف لغرض الكشؼ  Periodic Acid Schiff stain( PASحمض البريوديؾ )

ايجابيًا قويًا بوجود حبيبات ( كاف PAS، إذ اف تفاعؿ )Glycogen granulesالكاليكوجيف 

 ارجوانية الموف في سايتوبالـز الخاليا الكبدية في كبد الدجاج البالغ لمنتيجة الحالية.

بد ػػػػػػتيما كػػػػػػفي دراس Attia and Soliman (2005)مف  ؿ  ػػػػػػار إلى ذلؾ أيضا كػػػػػوأش

 Farajي، وط المحمي العػراقبو عمى الػػػػػػتراسفي د Abdelruidha (2015)، وOstrichعاـ ػػػػػػالن

and Al-Bairuty (2016) في دراستيما طائر الزرزور المياجر وShehan (2017)  في دراسة

عمى أىمية الكاليكوجيف كونو مصدرًا رئيسًا لمطاقة يستفيد  نتائجيـمامة المتسابقة وتؤكد كبد الح

 منو الطائر.

 (TEMبوساطة المجير االلكتروني النافذ ) ية الكبديةلخمالنتيجة الحالية تركيب ا وضحتأ

الكاليكوجيف في الخمية الكبدية، في كبد طائر الدجاج المحمي البالغ، إلى االنتشار الواسع لحبيبات 

ىذه الحبيبات مع بعضيا، وتشكؿ  متجمعةالذي يظير بشكؿ حبيبات صغيرة كثيفة متفرقة أو 

في دراستيـ  Ohata et al. (1982) همع ما ذكر  تفؽوىذا ي ،مية الشكؿحبيبات كثيفة داكنة نج

 ومنيالخاليا الكبد عمى مستوى التركيب الدقيؽ المجير االلكتروني لكبد أنواع مختمفة مف الطيور 

طائر الفنجز و طائر ذكر الدجاج ليغيورف األبيض، طائر السموى، طائر الحماـ الزاجؿ، 

موجودة بصورة  αكثيفة مف حبيبات الكاليكوجيف نوع لاتجمعات أشاروا الى ال ، إذاالجتماعي
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الممساء بيف تجمعات  وجود صياريج لمشبكة البالزمية الداخمية فضاًل عفعشوائية المدروسة 

في دراستو الدقيقة لترتيب الحباؿ  Abdelwahab (1987)مع  النتيجة الحالية تتفؽو ، الكاليكوجيف

أف أعداد كبيرة في حبيبات الكاليكوجيف مرتبة بشكؿ يشبو  فقد الحظالكبدية في كبد طائر البط، 

في  Hui et al. (2014) دراسةمع  النجمة أو الوردة في سايتوبالـز الخاليا الكبدية، وكذلؾ

، إذ ذكروا أف حبيبات الكاليكوجيف العظاـ السوداء اتالصيني ذ دجاجاللكبد طائر الصفات الدقيقة 

وجد بالقرب مف القنيات سايتوبالـز الخاليا الكبدية وكذلؾ ت تكوف عمى شكؿ مناطؽ متفرقة في

، إذ ذكروا كبد طائر الدجاج الفروج عمى El-Okle et al. (2016) كذلؾ مع دراسة، و الصفراوية

 أف الكاليكوجيف يترسب عشوائيًا في سايتوبالـز الخاليا الكبدية بشكؿ حبيبات كثيفة وكبيرة.

 استعماؿنتائج الدراسة الحالية لكبد اجنة وصيصاف طائر الدجاج المحمي مف خالؿ  بي نت

( 6حضانة، أما في جنيف عمر ) اياـ( 5-2في جنيف عمر ) سمبياً  اف التفاعؿ كاف(، PAS)مموف 

ظيرت  إذىذا دليؿ عمى بداية تكوف الكاليكوجيف، إيجابيًا قويًا، و  PASحضانة فقد كاف تفاعؿ أياـ 

حبيبات الكاليكوجيف قميمة العدد ذات لوف ارجواني في سايتوبالـز الجزء القمي لمخاليا الكبدية 

نو في الجزء المحيطي، تكو   عدـ مالحظةو  الكبد فصف الكاليكوجيف في مركز تكو   ءبدوتحديدًا 

ف ذكرا أف حبيبات الكاليكوجي إذ Sandstrom and Westman (1971)مع دراسة  تفؽوىذا ي

 Wongحضانة، كذلؾ مع دراسة أياـ ( 6تظير في سايتوبالـز الخاليا الكبدية في جنيف عمر )

and Cavey (1992) حضانة تظير حبيبات صغيرة ضمف  أياـ( 6ذكرا أنو في جنيف عمر ) إذ

وىذا دليؿ عمى قياـ الخاليا الكبدية بعممية بناء في جنيف طائر الدجاج سايتوبالـز الخاليا الكبدية 

حوؿ عممية التشكؿ  Suksaweang et al. (2004) مع دراسةالكاليكوجيف، وكذلؾ 

Morphogenesis ( 6لكبد جنيف الدجاج، فقد ذكروا أف الكاليكوجيف يظير في جنيف عمر )أياـ 

حضانة، وأف تكوف الكاليكوجيف يبدأ بالمركز ثـ ينتشر تدريجيًا إلى الجزء المحيطي لفص الكبد 

الى وىذا ما ظير في النتيجة الحالية أيضًا، وربما يعود السبب في تشابو أوقات ظيور الكاليكوجيف 
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تنسج  في دراستيـ عممية Doaa et al. (2013b)في حيف أشار  ،تشابو أنواع الدجاج المدروسة

Histogenesis  بالظيور في جنيف  ءأف الكاليكوجيف بد الدندراويفي جنيف طائر الدجاج الكبد

 حوؿ في دراستيـ Hashemnia et al. (2015)حضانة، كذلؾ أشار  أياـ( 5الدجاج عمر )

( 01ف أيجابيًا في جنيف عمر )اك PASتنسج الكبد في جنيف طائر حجؿ شوكار إلى أف تفاعؿ 

وقد يعود  ،مع النتيجة الحالية تفؽوىذا ال ي ،ة بظيور القميؿ مف حبيبات الكاليكوجيفحضان أياـ

إلى اختالؼ أنواع الدجاج وكذلؾ أنواع الطيور وكذلؾ نوع التغذية التي  ؽاتفعدـ اال الىالسبب 

 .األنواع المختمفة مف الطيوريعيش فييا 

( 8و 7أكثر في جنيف عمر ) يجابياأل (PAS)زيادة تفاعؿ النتيجة الحالية  في ظيرت

حبيبات الكاليكوجيف في جنيف  قمت حيثالتفاعؿ أيجابيًا قمياًل،  صبح مرة اخرىاحضانة، ثـ  أياـ

 يوماً ( 02، 00، 01التفاعؿ ايجابيًا ضعيفًا في األجنة باألعمار ) افحضانة، وك أياـ( 9عمر )

في دراستو حوؿ جنيف طائر الدجاج، أف  Romanoff (1960)مع ما ذكره  تفؽوىذا ي ،حضانة

 يوماً ( 02حضانة حتى عمر ) أياـ( 9الكاليكوجيف يقؿ في الخاليا الكبدية مف جنيف دجاج عمر )

في دراستيـ تنسج الكبد في طائر الدجاج الدندراوي، إذ  Doaa et al. (2013b)حضانة، ومع 

في  ( حضانة،03) يوـحضانة لغاية ال (9) يوـيصبح إيجابيًا ضعيفًا مف ال PASذكروا أف تفاعؿ 

الدقيقة  التركيبية في دراستيما التغيرات Stephens and Bils (1967)حيف أشار 

Ultrastructural changes رة مستمرة د بصو زا في تكويف كبد طائر الدجاج، اف الكاليكوجيف

 حضانة أياـ( 9في جنيف عمر )و حضانة، وال يظير أي دليؿ عمى انخفاضأياـ ( 6مف جنيف )

ا تكويف الكبد مفي دراستي Wong and Cavey (1992)مف  واألعمار الالحقة، كذلؾ أشار كؿ  

 يوماً ( 04-01في جنيف الدجاج إلى عدـ وجود دليؿ عمى انخفاض الكاليكوجيف في جنيف )

 حضانة. 
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تى الفقس حضانة واألعمار الالحقة وح يوماً ( 03وجد في النتيجة الحالية أنو في جنيف )

في  Doaa et al. (2013b)مع  تفؽإيجابيًا قويًا وىذا ي PASتفاعؿ  كافوبعد الفقس والبالغ 

إيجابيًا قويًا في كبد  كاف PASدراستيـ تنسج كبد طائر الدجاج الدندراوي، إذ ذكروا أف تفاعؿ 

حمة الفقس وكذلؾ مع دراسة حضانة واألعمار الالحقة حتى مر  يوماً ( 03جنيف عمر )

Hashemnia et al. (2015)  حوؿ تنسج الكبد في طائر حجؿ شوكار، إذ أشاروا إلى أنو في

( 07) اليوـفي  لكنو ،في طائر حجؿ شوكار إيجابيًا قميالً  (PAS)تفاعؿ  كاف( حضانة 03) اليوـ

يبات حتى نياية مدة الحضف، وربما يعود السبب في زيادة حب زادإيجابيًا قويًا و  ف تفاعالً احضانة ك

في دراستيـ انزيمات  Iurovitskii et al. (1978)ذكر  فقد، فالحض دةالكاليكوجيف حتى نياية م

تكويف الواضحة في نياية عممية  تصبحالمكاليكوجيف في كبد جنيف الدجاج التمثيؿ الغذائي 

فعالية االنزيـ لتصؿ اعمى مستوياتيا خالؿ المدة األخيرة قبؿ  ادتوز  Embryogenesis يالجنين

 والفقس وبعد الفقس.الفقس 

لعينات كبد طائر الدجاج المحمي  (TEMنتيجة المجير االلكتروني النافذ ) لوحظت

في النتيجة الحالية ظيور  يوماً ( 04)صوص حضانة و  يوماً ( 09، 04، 00، 7) لالجنة باالعمار

عمى شكؿ حبيبات صغيرة  كافالكبدية لألعمار المذكورة، و  الكاليكوجيف في سايتوبالـز الخمية

مظيرًا يشبو  تياعطاات مع بعضيا و بىذه الحبي تتجمعفرقة أو حبيبات متوسطة الحجـ أو مت

راستو بالمجير في د Karrer (1960)مع ما ذكره  تفؽ، وىذا يRosetteالنجمة أو الوردة 

حضانة، إذ ذكر أف  يوماً ( 04-6االلكتروني النافذ لمكاليكوجيف في كبد جنيف طائر الدجاج عمر )

يكوجيف، دليؿ عمى وجود الكال ظير في المجير الضوئيالذي  (PAS)مناطؽ التفاعؿ الموجب لػػ 

و مواد عمى شكؿ حبيبات أو حويصالت أ (PAS)مناطؽ الػ  تظير وفي المجير االلكتروني 

بالمجير االلكتروني  في دراستو Karrer (1961) ومعمتجانسة تمثؿ أشكاؿ وجود الكاليكوجيف، 

أف الكاليكوجيف  ،حضانة يوماً ( 08، 00، 8، 7.5، 6عمى كبد جنيف طائر الدجاج عمر ) النافذ
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االت اخرى تظير ، وفي حμm 33ظير بأشكاؿ مختمفة والشكؿ المميز ليا ىي حبيبات بقطر 

 اشار كذلؾو ، الموف ىذه الحبيبات مع بعضيا مكونة كتاًل كبيرة داكنة تندمجابأقطار أصغر وقد 

Stephens and Bils (1967)  في دراستيما التغيرات التركيبية الدقيقة في تكويف الكبد ألجنة

 الىبعد الفقس،  يوماً ( 21، 07، 03، 01، 8، 6-3لألعمار )نيوىامبشاير طائر الدجاج األحمر 

: النوع االوؿ ثالثة أشكاؿ وىيعمى ف االسادس مف الحضانة وك اليوـظير في أف الكاليكوجيف 

النوع الثاني ىو عمى شكؿ حبيبات منفردة،  التي كانتو  °A(31قطرىا  ) γحبيبات نوع  ىي

، أما °A(411-211وتكوف مختمفة القطر مف ) γ، الذي يتكوف بتجمع حبيبات نوع βحبيبات 

بشكؿ  تظير ، و βنتيجة تجمع حبيبات  تتكون α α-particlesالنوع األخير فيسػػػػمى بجسيمات 

أف  Wong and Cavey (1992)كما ذكر ، °A(0511) شبو النجمة أو الوردة بمغ قطرىاي

في  Small pockets( حضانة عمى شكؿ جيوب صغيرة 6) اليوـظير في ترسبات الكاليكوجيف 

 .Golgi apparatusسايتوبالـز الخاليا الكبدية بالقرب مف جياز كولجي 

، 00، 7النتيجة الحالية إلى أف الكاليكوجيف في الخاليا الكبدية لكبد جنيف عمر )بي نت 

 تنتشر او  Glycogen areasف ضمف مناطؽ معينة تدعى بمناطؽ الكاليكوجيف ا، كيوماً  (04

 Smooth endoplasmic reticulumزمية الداخمية الممساء ضمف ىذه المناطؽ الشبكة البال

في دراستيما العوامؿ المسيطرة عمى  Benzo and Nemeth (1971)مع ما ذكره  تفؽوىذا ي

حضانة، إذ ذكرا أف مناطؽ  يوماً ( 00، 8، 5تكويف الكبد في جنيف طائر الدجاج عمر )

جسيمات الكاليكوجيف ضمف أنابيب شعرية طمار ناب تتميز  يوماً ( 00في جنيف عمر ) الكاليكوجيف

لكبد جنيف طائر  Karrer (1961)كذلؾ مع دراسة تعود إلى الشبكة البالزمية الداخمية الممساء، و 

بكة البالزمية الداخمية الممساء حضانة، إذ ذكر أف الش يوماً ( 08، 00، 8، 7.5، 6الدجاج عمر )

 .كما وجد في ىذه النتيجة الخاليا الكبديةضمف تجمعات الكاليكوجيف في سايتوبالـز  تنتشر ا
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لكبد  في النتيجة الحالية انتشار حبيبات الكاليكوجيف في سايتوبالـز الخاليا الكبدية ادز 

بأشكاؿ مختمفة منيا حبيبات صغيرة  كاف فقد، يوماً ( 04اج المحمي عمر )صوص طائر الدج

 Stephens and Bilsمع ما ذكره  تفؽوىذا ي ،متفرقة ومتوسطة بالحجـ وحبيبات نجمية الشكؿ

( 05-01لألعمار مف ) ىامبشايرنيو  االحمر في دراستيما عمى كبد أجنة طائر الدجاج (1967)

ـز الخاليا الكبدية منتشرة بشكؿ واسع في سايتوبال كانتذكرا أف حبيبات الكاليكوجيف  ، إذيوماً 

الطيور إلى عامؿ  أنواععمى الرغـ مف اختالؼ  ؽاتفا االبشكؿ حبيبات كبيرة، ربما يعود ىذ كانتو 

لبيئة التي يعيش فييا الطائر والحالة الفسمجية لمتمثيؿ الغذائي لمكاربوىيدرات ودورىا في خزف ا

التي تعد ور حبيبات الكاليكوجيف في الكبد وربما يكوف لمتغذية دور في ظي الكاليكوجيف في الكبد.

 .نيف خالؿ مراحؿ تكونو ونموهستعمميا الجامصدرًا ميمًا لمطاقة و 

( 09، 04، 00، 7جنة بأعمار )الاكباد ا تحميؿ الكاليكوجيف فيل الحالية نتيجةالأظيرت 

اد خالؿ النصؼ الثاني ف تركيز كاليكوجيف الكبد ز با والبالغ يوماً ( 04حضانة وصوص )يومًا 

سجؿ تركيز الكاليكوجيف في كبد  فقدالجنيني لجنيف الدجاج المحمي،  مف التكويف يوماً ( 02-20)

إلى  همف وزف الكبد، وانخفض تركيز  100mgلكؿ   (601.22mg)حضانة أياـ( 7جنيف عمر )

(515.12mg)   100لكؿmg ( 10مف وزف الكبد في جنيف عمر ) ًفي  هاد تركيز حضانة، ثـ ز  يوما

مف وزف الكبد، واستمر  100mgلكؿ   (537.68mg)بمغ فقدحضانة،  يوماً ( 04جنيف عمر )

 100لكؿ  (675.95mg)حضانة، إذ بمغ  يوماً ( 09بالزيادة بوصولو أعمى تركيز في جنيف عمر )

mg بمغ و الفقس  بعديكوجيف في مرحمة قبؿ الفقس و ثـ انخفض تركيز الكال ،مف وزف الكبد

(265.53±86.23mg لكؿ )100mg  ليصؿ إلى أدنى تركيز  يوماً  04مف وزف الكبد في صوص

مع ما ذكره  تفؽوىذا ي ،مف وزف الكبد 100mgلكؿ  (489.024mg)لو في البالغ، إذ بمغ 

Willemsen et al. (2011)  دجاج الفي دراستيـ لكبدGallus gallus ذكروا أف تركيز ، إذ

 مف اجؿعممية تحمؿ الكاليكوجيف  لحدوث ؛عند مرحمة الفقس %58نخفض اكاليكوجيف الكبد 
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أف الكاليكوجيف المخزوف في  إذالحصوؿ عمى مصدر طاقة وىو الكموكوز الالـز لعممية الفقس، 

 Freeman وذكر ،الكبد يعد مصدرًا حيويًا لمطاقة التي يحتاجيا الجنيف خالؿ تكوينو ونموه

 ،%06األوؿ إلى  اليوـىبط في اج، أف مستوى الكاليكوجيف الكبد في دراستو عمى الدج (1969)

ذكروا في دراستيـ تغيرات التمثيؿ الغذائي في الكبد فقد  Pulikanti et al. (2010)اما 

، اذ ذكروا اف تركيز الكاليكوجيف يسجؿ اعمى Broilerوالعضالت وعالقتيا بجنيف طائر الفروج 

الى اف تركيز الكاليكوجيف  Zhai et al. (2011) روكذلؾ ذك( حضانة، 09) اليوـقيمة لو في 

حضانة، اف تشابو نتائج الدراسات مع ال مف( 06) اليوـخالؿ  في جنيف طائر الدجاج الفروج ادز 

ىبط عند حضانة ثـ  يوماً ( 09لمكاليكوجيف في جنيف عمر )النتيجة الحالية في اف اعمى تركيز 

حتاج إلى تحرير يقبؿ الفقس الذي  في المدة ذلؾ ألىمية الكاليكوجيفربما يعود  ،مرحمة الفقس

دراسات أخرى متباينة في االعمار التي سجؿ فييا  كما توجد الكموكوز الالـز لعممية الفقس،

 Hazelwood (1971)دراسة  الكاليكوجيف اعمى واقؿ تركيز خالؿ التكويف الجنيني لمكبد منيا

 يوماً ( 02سجؿ أعمى قيمة لو في جنيف عمر ) Hepatic glycogenإلى أف الكاليكوجيف الكبدي 

ودراسة  ،حضانة يوماً ( 08سجؿ أعمى تركيز في جنيف دجاج عمر )وأشار أيضًا أنو  ،حضانة

Hamer and Dickson (1987)  ( 00) اليوـاد مف أف تركيز الكاليكوجيف ز  فيياالمذاف اوضحا

 Kornasio دراسةوكذلؾ  ،في كبد الدجاج ( حضانة08) اليوـحضانة ليصؿ إلى أعمى تركيز في 

et al. (2011)  حضانة،  يوماً ( 21-08)في كبد الدجاج بيف اد تركيزه ا أف الكاليكوجيف ز ذكرو إذ

لمكاليكوجيف في كبد أجنة  تركيزذكروا أف أعمى فقد  Willemsen et al. (2011) دراسةأما 

السبب في االختالؼ  يعود ، وربماايضاً حضانة  يوماً ( 08دجاج الفروج كاف في جنيف عمر )

األنواع المختمفة مف الطيور التي  فييا عاشتى عاممي التغذية والبيئة التي إلبتراكيز الكاليكوجيف 

 أجريت الدراسات عمييا. 
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 .Dong et alو Moran (2007)مف  أشار كؿ   وحوؿ أىمية الكاليكوجيف المخزوف

أف الكاليكوجيف المخزوف يعد ميمًا عند الفقس ليجيز بالكموكوز كمصدر طاقة خالؿ الى  (2013)

وعممية التحمؿ الكاليكوجيني  ،Anaerobic glycolysisعممية التحمؿ السكري الالىوائي 

Glycogenolysis مف خالؿ فعالية انزيـ كاليكوجيف فوسفوريميزGlycogen 

phosphorylaseلمتوفرة في مرحمة الفقس تكوف قميمة وتزداد في مرحمة ، إذ أف كمية االوكسجيف ا

 فييا. Pulmonary respirationبعد الفقس لتبدأ عممية التنفس الرئوي 

( 04أظيرت النتيجة الحالية أف مستوى تركيز الكاليكوجيف في كبد صوص دجاج عمر )

تركيز الكاليكوجيف في  ىبط مستوىمف وزف الكبد، ثـ  mg 100لكؿ   (625.533mg)بمغ يوماً 

 Garcia etمع دراسة  تفؽمف وزف الكبد وىذا ي 100mgلكؿ مف  (489.024mg)بمغ  فقدالبالغ، 

al. (1986) ( 21) اليوـ، اذ ذكروا أف تركيز الكاليكوجيف الكبدي في طائر الدجاج المحمي في

صؿ إلى أدنى و ثـ  ( بعد الفقس5-3د في األياـ )الكنو ز  ،حضانة ومرحمة الفقس يكوف قميالً 

مستوى  حوؿ Raji et al. (2000)مع دراسة  تفؽمستوى لو في طائر الدجاج البالغ، كذلؾ ت

السادس  اليـواألوؿ بعد الفقس لغاية  يوـنمو طائر السموى الياباني لم ؿكاليكوجيف الكبد خالؿ مراح

األوؿ بعد الفقس  اليوـعاليًا في  كافى الكاليكوجيف في كبد الطائر ، إذ الحظوا أف مستو فيو عشر

الو كوقود قؿ في كبد البالغ لزيادة استعممموا ذلؾ بأف محتوى الكاليكوجيف وع ؛باالنخفاض ءوبد

 ذكر كما زيادة متطمبات النمو الضرورية بتقدـ عمر الطائر، نتيجةلمطاقة التي يواجييا 

Iurovitskii et al. (1978) كاليكوجيف في كبد الدجاج مثؿ ئي لمحوؿ التمثيؿ الغذا في دراستيـ

االنزيمات  ىذهانزيـ الكاليكوجيف المصنع وانزيـ الكاليكوجيف الفوسفوريميز، إذ ذكروا أف فعالية 

 توجدانزيـ الكاليكوجيف المصنع التي  ( حضانة إلى مرحمة الفقس وأف فعالية8) اليوـمف  تبدأ

( 08) اليوـفي  %91وحضانة  أياـ( 8) في كبد جنيف عمر %41 كانتفي حبيبات الكاليكوجيف 

إلى  تصمو ( حضانة ثـ 02) اليوـحضانة، أما فعالية انزيـ كاليكوجيف فوسفوريميز توجد فقط في 
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( حضانة، إذ تبدأ بعممية تحمؿ الكاليكوجيف لغرض الحصوؿ عمى 09) اليوـأعمى قيمة ليا في 

 تادز  الى اف نسبة حبيبات الكاليكوجيفالكموكوز كمصدر طاقة الزمة لعممية الفقس، كذلؾ أشاروا 

( حضانة 04) اليـو( حضانة و 8) اليوـمف محتوى الكاليكوجيف الكمي بيف  %91إلى  %05مف 

أف االختالؼ في تركيز الكموكوز  Krivopishin et al. (1976)ووجد  ،خالؿ التكويف الجنيني

عمى الوجود الشكمي الفعاؿ لو دور في السيطرة  Glucose-6-phosphateفوسفيت -6-والكموكوز

وربما يعود انخفاض مستوى تركيز  وغير الفعاؿ في انزيمات التمثيؿ الغذائي لمكاليكوجيف.

يحتاجيا التي الكاليكوجيف في البالغ لمنتيجة الحالية لضرورة االحتياج اليو الستعمالو كوقود لمطاقة 

بتقدـ عمر مف المتطمبات الميمة الستمرار النمو المرتبط  كونوبعد الفقس الجسـ بتقدـ النمو 

واف عممية تكويف ونمو جنيف الدجاج تعتمد بصورة رئيسة عمى المواد المغذية الموجودة في الطائر، 

الموجودة فييا ليا  %(3-2البيضة المخصبة، إذ أف المستويات القميمة مف الكاربوىيدرات تقدر )

لضرورية لبداية التكويف الجنيني لمدجاج، لذلؾ فإف التمثيؿ الغذائي دور ميـ في تجييز الطاقة ا

كوز و ظ عمى توزاف كمافالح فيية ميمة، كونو ىو المسؤوؿ لمكاربوىيدرات في كبد الدجاج تعد عمم

، وىو يجيز الجنيف خالؿ عممية التكويف الجنيني Blood glucose homeostasisالدـ 

وكذلؾ  ،Gluconeogenesisالسكر  تكويفسكرية بعممية بالكموكوز المصنع مف مصادر غير 

رض الحصوؿ عمى ػػػػمؿ الكاليكوجػيف لغػػػػػؾ بعممية تحػػػػػيقوـ الكبد بعممية تصنيع الكاليكوجيف كذل

اؿ تخزيف الطاقة كسكػريات متعددة خازنة يعد مف أىـ أشككػوز لذلؾ فإف الكاليكوجيف و الكم

(Smythe et al., 1989 ; Rybicka, 1996 ; Christensen et al., 2001.)  بما يعود ر و

سبب تغير تركيز حبيبات الكاليكوجيف حتى نياية مرحمة الحضانة والفقس وبعد الفقس وفي البالغ 

 اً كوف الكاليكوجيف ميم ة الالزمة الكماؿ فعالياتو الحيويةالى حاجة الجنيف لمغذاء لتوفير الطاق

 لذلؾ.
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 صوص وبالغ الدجاج المحمي ،في كبد جنين ةالحموض الدهني 5-8

Fatty acids in the liver of embryo, young and adult local 

chicken  
 تمثؿالتي  المكوف الرئيس ألغشية الخالياىي  Fatty acids (FAs)الحموض الدىنية 

طاقة حيوية كذلؾ تعمؿ كمخزف و  ،Precursorsكسالئؼ ا و يمًا في اإلشػارات داخؿ الخاليدورًا م

يمثؿ الكبد في و  ،(;Chawla et al., 2001 Clarke, 2004الطبيعي ) يحتاجيا الجسـ لمنمو

مف  %(95-91الحموض الدىنية إذ تشكؿ )ال سيما  Lipidsالطيور الموقع الرئيس لبناء الدىوف 

في ي لنسيج الدىنالمبائف التي تعتمد عمى الكبد واالحموض الدىنية المتكونة حديثًا عمى عكس 

 (.Pearce, 1971 ; Leveille et al., 1975الحموض الدىنية )الحصوؿ عمى الدىوف و 

يحتاج جنيف الدجاج عند منتصؼ مدة الحضانة الى البروتينات كمصدر لمطاقة وفي 

حصؿ عمى الحموض الدىنية لممح لي β-oxidationقـو بأكسدة بيتا حضانة ياألسبوع األخير مف ال

 (. ;Freeman and Vince, 1974 Speake et al., 1998الميمة لمجنيف )

 Lipid dropletsالقطيرات الدىنية  تمثؿ وجود فجوات بيضحالية نتيجة الالأظيرت 

، Toluidine blue االزرؽالتوليديف وذلؾ عند تموينيا بمموف  ،ضمف سايتوبالـز الخاليا الكبدية

لكبد  عف وجود قطيرات دىنية في سايتوبالـز الخاليا الكبدية Shehan (2017)وىذا ما أشار إليو 

دراستيـ كبد  مف خالؿ Hamodi et al. (2013كذلؾ ما أشار اليو ) طائر الحمامة المتسابقة

طائر ببغاء الحب فيشر وطائر الدجاج الغيني أبو خوذة،  ،ثالثة أنواع مف الطيور، طائر النورس

رات الدىنية في الكبد كونيا مصدرًا ميمًا لمطاقة عمى الرغـ مف وىذا يفسر أىمية وجود ىذه القطي

 اختالؼ األنواع المدروسة.

وجود القطيرات الدىنية في كبد  الحاليةفي الدراسة المجير االلكتروني النافذ نتيجة  بي نت

مختمفة األحجاـ منتشرة في سايتوبالـز الخاليا الكبدية، وىذا  لطائر البالغ عمى شكؿ فجوات بيضا
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في دراستيـ لكبد أنواع مختمفة مف الطيور ومنيا طائر  Ohata et al. (1982)مع ما ذكره  تفؽي

ذكر الدجاج ليغيورف األبيض، طائر السموى، طائر الحماـ الزاجؿ وطائر الفنجز االجتماعي، إذ 

، سايتوبالـز الخاليا الكبديةقطيرات دىنية بأحجاـ متنوعة وكبيرة في فجوات أو  وجود أشاروا الى

لترتيب الحباؿ الكبدية في  الدقيؽ عمى المستوى توفي دراس Abdelwahab (1987)وكذلؾ ذكر 

كبد طائر البط، أف القطيرات الدىنية تكوف عديدة، ومنتشرة في سايتوبالـز الخاليا الكبدية، في حيف 

 اتلكبد طائر الدجاج الصيني ذ عمى المستوى الدقيؽفي دراستيـ  Hui et al. (2014)أشار 

وانما  العظاـ السوداء، إلى عدـ مالحظة وجود القطيرات الدىنية في سايتوبالـز الخاليا الكبدية

وىي مكونة بصورة رئيسة مف  Lipolysosomesوجود األجساـ الحالة لمدىوف  أشاروا الى

مع  تفؽ، وىي مسؤولة عف إنتاج الطاقة وىذا ال يEsterified cholesterolولستروؿ استيرويد الك

 . األنواع المدروسةيعتمد ذلؾ عمى النتيجة الحالية وربما 

 طيراتقاللكبد اجنة وصيصاف طائر الدجاج المحمي، ظيور  الحاليةنتيجة ال أوضحت

مدة الحضانة، تدريجيًا خالؿ  تادز ثـ حضانة، أياـ ( 7كبد جنيف عمر ) في بصورة محدودة الدىنية

في دراستيـ  Doaa et al. (2013b) ايضاً  ىذا ما أشار إليوالبالغ، و في الفقس، بعد الفقس و 

 أياـ( 7رات في جنيف عمر )، إذ شخصت ىذه القطيد في جنيف طائر الدجاج الدندراوينسيج الكب

حضانة  يوماً ( 07)في جنيف عمر  وأشار الى انيا تكوفاد محتواىا خالؿ مدة الحضانة، ز حضانة و 

في  Kingsbury et al. (1956)مع النتيجة الحالية، في حيف أشار  تفؽىذا يو  ،ابأعمى مستوياتي

( 5ف دجاج عمر )في جني تظير لدجاج، إلى أف القطيرات الدىنية دراستيـ تكويف الكبد في جنيف ا

أف زيادة حجـ الخاليا الكبدية في جنيف الدجاج مف  Dalton (1937) ذكرحضانة، كما و أياـ 

أشار ، و Cholesterolحضانة سببو الفجوات الممموءة بالكولستروؿ  يوماً ( 20-02عمر )

Needham (1931) ا إلى أعمى مستوياتي تصمو في جنيف الدجاج و  تادوف الكبد ز إلى أف دى

أف كبد  Ghagas et al. (2007ذكر )، فضاًل عف ذلؾ حضانة يوماً ( 08في جنيف عمر )
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ما وىذا  ،ظير احتوائو عمى كميات كبيرة مف القطيرات الدىنيةبعد الفقس  يوماً ( 28عمر )النعامة 

 نتيجةأظيرت ، كما يوماً ( 28عمر ) المحميالدجاج  صوصكبد في النتيجة الحالية في  اتضح

( 09، 04، 00، 7كبد طائر الدجاج المحمي عمر )( لعينات TEMكتروني النافذ )لالمجير اال

 ،بعد الفقس إلى ظيور القطيرات الدىنية بشكؿ فجوات صغيرة قميمة يوماً ( 04حضانة و) يوماً 

في سايتوبالـز الخمية الكبدية، وقد تكوف قريبة مف  ةنتشر ممادة،  ةخالية مف أي واخرى كبيرة بيض

ىذه الفجوات بالحجـ والعدد خالؿ المراحؿ  تزدادقد او  ،مف المايتوكوندريا قريبة النواة وأحياناً 

 Wong and Cavey (1992)مع ما ذكره  تفؽوىذا ي ،المتقدمة مف الحضانة وكذلؾ بعد الفقس

 يوماً ( 04-6عمر ) Gallus domesticusفي دراستيما تكويف الكبد في جنيف طائر الدجاج 

السابع مف الحضانة عمى شكؿ فجوات  يوـالفي  تظير ة، إذ ذكرا أف القطيرات الدىنية حضان

ىذه القطيرات بالعدد والحجـ خالؿ مرحمة الحضانة  تداز ـ الخاليا الكبدية ثـ صغيرة في سايتوبالز 

يقة في ػػػػػية الدقػػػػػػالتغيرات التركيبحوؿ  Stephens and Bils (1967)مع دراسة  تفؽيلؾ ذكو 

( 21، 07، 03، 01، 8 ،6 ،3ألعمار )ر لػػػػػبشايػػػػػنيوىام االحمر ف الكبد ألجنة طائر الدجاجػػػػػتكوي

أف القطيرات الدىنية  اوضحابعد الفقس، إذ  يوماً ( 05-01، 8، 6، 3حضانة، واألعمار ) يوماً 

في سايتوبالـز عمى شكؿ فجوات صغيرة منتشرة  كانتالسادس مف الحضانة و  اليوـفي  تظير 

 ىذه القطيرات بالحجـ والعدد خالؿ مرحمة الحضانة، في حيف أشارا أيضاً  تادالخاليا الكبدية وز 

مع  تفؽوىذا ال ي يوماً ( 05خالؿ مرحمة بعد الفقس إلى عمر ) تنخفضاإلى أف القطيرات الدىنية 

 القطيرات الدىنية خالؿ مرحمة بعد الفقس الى مرحمة الكبد البالغلوحظ ازدياد النتيجة الحالية، إذ 

 األنواع المدروسة. بيف ختالؼاالوربما يعود ىذا إلى  ة الحالية،في النتيج

إلى وجود أعداد  يوماً ( 04الدجاج عمر ) صوصأظيرت نتيجة الدراسة الحالية لكبد طائر 

 Stephens and مف وأشار الى ذلؾ كؿ   ،يا بالقرب مف القطيرات الدىنيةكبيرة مف المايتوكوندر 

Bils (1967) يوماً ( 05س حتى عمر )بعد الفق األحمر نيوىامبشاير الدجاج صوص انو في ،
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وأكدا أف ىذا دليؿ عمى ارتباطيما بعممية أكسدة  الدىنية المايتوكوندريا محاطة بالقطيرات كانت

 .Lipid oxidationالدىوف 

( 09، 04، 00، 7عمر )لكبد أجنة  في النتيجة الحالية الدىنية تحميؿ الحموض أظير

تشمؿ ( حموض دىنية و 5وجود ) ،البالغوفي  يوماً ( 04الدجاج عمر )صوص حضانة و  يوماً 

، Stearic acid (C18:0)، حمض الستياريؾ Palimitic acid (C16:0)حمض البالمتيؾ 

حمض و  Linoleic acid (C18:2)، حمض المينولييؾ Oleic acid (C18:1)حمض االوليؾ 

 .Cieślik et al مف كؿ   أشار إليو أيضاً  ىذا ما، و α-Linolenic acid (C18:3)الفا لينولينيؾ 

وكذلؾ الحموض الدىنية، ى كبد الدجاج البالغ مف الدىوف و محتو في دراستيـ عمى  (2011)

Badinga et al. (2003)  تأثير حمض المينولييؾ المقترف دراستو عمى فيConjugated 

linoleic acid الحموض الدىنية في كبد طائر الدجاج الفروج  فيBroiler ودراسة ،البالغ 

Noble and Moore (1965) التمثيؿ الغذائي لمدىوف في كبد جنيف طائر الدجاج بأعمار  حوؿ

، في حيف اعالهنفسيا  حضانة، إذ وجدت نفس أنواع الحموض الدىنية يوماً ( 09، 07، 05، 03)

 Turkeyحوؿ محتوى كبد طائر الديؾ الرومي  مافي دراستي Ding and Lilbrn (1996) أشار

بعد الفقس، مف الحموض الدىنية وتراكيزىا خالؿ المراحؿ األخيرة مف الحضانة ومرحمة الفقس و 

 ،Plamitolieic acid (C16:1)أف كبد الديؾ الرومي يحتوي عمى حمض البالميتولييؾ  الى

المتيؾ، الستياريؾ، حمض البفضاًل عف  ،Archedonic acid (C20:4)حمض االراكيدونيؾ و 

 حوؿ مافي دراستي Noble and Moore (1965) في حيف اشار ،المينولييؾ وحمض االوليؾ

 الى وجودحضانة،  يوماً ( 09، 07، 05، 03محتوى الدىوف في كبد جنيف طائر الدجاج بأعمار )

يؾ، يالبالمتيؾ، الستياريؾ، المينول :التالية حموضفضاًل عف ال (C20:4)حمض االراكيدونيؾ 

محتوى كبد طائر الدجاج حوؿ  Ciešlik et al. (2011) دراسة حمض االوليؾ، أماالفالينولينيؾ و 

يؾ، أنو فضاًل عف الحموض البالمتيؾ، الستيار فييا ذكروا  فقدالبالغ مف الحموض الدىنية، 
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ولييؾ دىنية اخرى وىي حمض البالميتاالوليؾ وجدوا حموض حمض يؾ، الفالينولينيؾ و يالمينول

(C16:1)،  حمض االراكيدونيؾ و(C20:4)  فضاًل عف حمض المينولييؾ المقترف(CLA) الذي ،

ة في يوجد بكميات عاليو  ،يوجد طبيعيًا في األغذية المتنوعةيعد صنفًا مف الحموض الدىنية، و 

مؿ ػػػمًا لنمو الخاليا ويعػيعد مي فيوالة ػػػػػػػرات حيوية فعػػثيىو يمتمؾ تأالمحوـ ومنتجات األلباف، و 

 Ito and Hirose, 1989) يحافظ عمى كمية العضالت الخالية مف الدىوففيؼ الشحوـ و ػعمى تخ

Chin et al., 1992; Lee et al., 1994 ;)،  ربما يعود السبب في ظيور حموض دىنية و

جديدة في الدراسات المذكورة آنفًا فضاًل عف الحموض الدىنية المسجمة في الدراسة الحالية إلى 

 اختالؼ األنواع المدروسة.و اختالؼ التغذية 

ىو المصدر الميـ لمعظـ الحموض الدىنية الالزمة لمتكويف  Egg yolkيعد مح البيض 

 Yolk lipidsمف الطاقة المطموبة مف أكسدة دىوف المح  %91الجنيني، إذ أف الجنيف يستمد 

oxidation  دىوف ثالثية  %72المؤلفة مفTriglycerides، دىوف فوسفورية  %22و

Phospholipids (Sato et al., 2006إذ أف امتصاص ا ،) تـ خالؿ النصؼ لدىوف مف المح

 %65( حضانة بمقدار 03) اليوـنسبة الدىوف في  فقد كانت، يوماً ( 20-02الثاني مف الحضانة )

 وا. وذكر (Deeming and Ferguson, 1991)( مف الحضانة 20) اليـوفي  %44إلى  قمتثـ 

Peebles et al. (1999)  مف  08و  05يف يومال بيف في الجنيفأف الدىوف تمتص مف قبؿ الكبد

ىو لوف الكبد المائؿ لالصفرار عمى ىذا والدليؿ الواضح  %05تزيد في وزف الكبد ب الحضانة، ف

لمحتوى البيضة  Cherian et al. (2002) األوؿ بعد الفقس، وفي دراسة اليوـفي عند الفقس و 

فييا الحموض التالية: حمض البالمتيؾ، الستياريؾ، البالميتولييؾ،  واوجد ،يةمف الحموض الدىن

، وأف حمض Docosahexaenoicاالوليؾ، المينولييؾ، االراكيدونيؾ وحمض الدوكوساىكاينويؾ 

وقد  ،االوليؾ يمثؿ أعمى التراكيز مقارنة بتراكيز الحموض الدىنية الباقية يمييا حمض البالمتيؾ

 ،ف الثالثية لمح بيض الدجاجالحموض الموجودة في الدىو اف  Orensanz et al. (1978) ووجد
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مف حمض البالمتيؾ مف إجمالي  %31يعود إلى حمض االوليؾ وأكثر مف  %45أكثر مف  يعود

التي  ما يحتاجو مف الحموض الدىنية مف البيضة وكبدهوبذلؾ يستمد الجنيف  ،الدىوف الثالثية

ي الحصوؿ عمى الحموض تعتمد عمى محتويات البيضة فأف الطيور و تسيـ في تكوينو ونموه، 

في حصولو عمى ما  Placentaيعتمد الجنيف فييا عمى المشيمة التي المبائف  عكسعمى  الدىنية

وينو ػػػػػػػمة لتكػػػػػػػالمي Essential fatty acidsاسية ػػػػػػػنية األسػػػػػػػوض الدىػػػػػػػيحتاجو مف الحم

(Noble et al., 1982). ذكر  كماNoy et al. (1996)  أف المح المتبقيResidual yolk 

طاقة لاتمثؿ مصدر  وىي ،مف وزف الجسـ عند الفقس %(31-21) الفتوأنيا  ،دىوف %51يمثؿ 

أف الدىوف  Ding and Lilburn (1996) مف ؿ  في حيف ذكر ك ،الفقس لصوص الدجاج حديث

دىوف المح والحموض الدىنية في المح تنخفض بسرعة خالؿ المراحؿ األخيرة مف الحضانة وأف 

يعتمد عمى التغذية  فيولصوص الدجاج حديث الفقس، الميـ لطاقة االمتبقي ال تمثؿ مصدر 

 الخارجية في الحصوؿ عمى ما يحتاجو مف الطاقة.

عمميات التمثيؿ الغذائي  ـ حوؿدراستيمف خالؿ  Wu et al. (2018)ذكر في حيف 

لغ ومرحمة البا ،يوماً ( 42في مرحمة الفقس وبعد الفقس عند ) Hepatic metabolismالكبدي 

يا حمض البالمتيؾ، ، أف عمميات التمثيؿ الغذائي لمدىوف ومنفي طائر الديؾ اً ( أسبوع35عند )

بعد  يوماً ( 42عمى قيمة عند مرحمة )تراكيزىما مف مرحمة الفقس لتصؿ إلى أ تادوحمض االوليؾ ز 

يئًا مع نتائج دراستنا وىذا يتناقض جز  ،اً ( أسبوع35ا عند مرحمة البموغ )مقؿ تركيزىثـ  ،الفقس

في الدجاج المحمي  (9.06mM/L±67.35) سجمت أعمى تركيز لحمض البالمتيؾ فقدالحالية 

بعد الفقس،  يوماً ( 04) كاف في صوص الدجاج عمر (1.5mM/L±13.45) البالغ وأدنى تركيز

( 7في مرحمة الحضانة عمر ) (9.29mM/L±138.37)أما حمض االوليؾ فكاف أعمى تركيز لو 

 ،حضانة يوماً ( 09مر )ػػػػػكاف في جنيف الدجاج ع (5.40mM/L±16.61) وأدنى تركيز ،أياـ

 Saturatedوبذلؾ يتوضح دور حمض البالمتيؾ الميـ إذ أنو يعد مف الحموض الدىنية المػػػػػشبعة 
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fatty acids (SFAs)  اساس كمادة  ةػػػػػػوف الثالثيب الدىػػػػػػػػي تركيػػػػػػتدخؿ فالتيSubstrate  في

في  Lipoproteinsنات الدىنية يػػػػػالبروتف ميمة فػػي تكوي اساسة وكمادة ػػػػػػػوف الثالثيػػػػػتركيب الدى

وتجمع الدىوف  Apoptosisالموت الخموي  Inducedتيؾ دورًا في حث ػمأف لحمض البال ،الكبد

 Heimberg and Wilcox, 1972) في كبد بعض الفقريات Hepatocytesدية با الكػفي الخالي

Ricchi et al., 2009; Zhang et al. 2012;.) 

مف أىـ الحموض الدىنية الميمة في الجسـ، وىو مف الحموض يعد حمض االوليؾ اف 

التي ال يمكف أف يستغني عنيا  Unsaturated fatty acid (USFAs)الدىنية غير المشبعة 

يمثؿ أحد مكونات الدىوف الثالثية، ولو العديد مف  فيو ،تخميقو داخؿ الجسـ لعدـ قدرتو عمىالجسـ 

ـ التمثيؿ نظيو  ،يدخؿ في تركيب األغشية الخمويةانو الوظائؼ الحيوية المتعددة في الجسـ أىميا 

فؼ ػػػػػػويخ ،Energy homeostasisاقة ػػػػػو دور في توازف الطػػػػػػول ،الغذائي لمكولستروؿ في الجسـ

عاء ػػػػػالمعدة واألم فيولو تأثير إيجابي  ،دـػػػػػػضغط ال يقمؿو  ،تصمب الشراييفو  ،ف أمراض القمبػػػػػػم

Mujico et al., 2013) كذلؾ يعمؿ حمض االوليؾ المتكوف حديثًا باإلسياـ في حماية الخاليا .)

أفضؿ عمى نسبة السكر في  ، إذ أنو يضمف سيطرةInsulinاالنسوليف ىرموف الكبدية مف مقاومة 

راز البروتينات الدىنية في الكبد ػػػػػة ميمة في إفػػػػػػؾ مادة تفاعميػػػػػػض االوليػػػػػكذلؾ يعد حمالدـ، و 

(Heimberg and Wilcox, 1972 ; Benhamed et al., 2012 .)وقد ذكرا Ding and 

Lilburn (1996)  أف تركيز حمض االوليؾ في كبد جنيف الديؾ الرومي يزداد خالؿ مدة

يز مقارنة مع تراكػػ اعمى تركيزحمض االوليؾ  سجؿؿ الفقس وبعد الفقس وكذلؾ ة وخالالحضان

ذا التركيز ػأيضًا أف ى اوذكر  ، وىذا يتفؽ مع ما جاءت بو النتيجة الحالية،االخرى الحموض الدىنية

-Δديساجوريس  9-واع في نشاط انزيـ دلتامتزايد لحمض االوليؾ قد يكوف انعكاسًا الختالؼ األنال

9-desaturase ،مف  ذكر كؿ  و  كماNoble and Shand (1985)  أف فعالية ىذا األنزيـ قد

 في جنيف الدجاج. يوماً ( 21-02سجمت خالؿ المدة الثانية مف الحضانة )
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في  (24.95mM/L±41.36) أعمى تركيز لوفي النتيجة الحالية سجؿ حمض الستياريؾ 

حضانة لكنو انخفض خالؿ األعمار الالحقة إلى مرحمة  يوماً ( 00جنيف الدجاج المحمي عمر )

، وىذا يوماً ( 04في صوص الدجاج عمر ) (7.41mM/L±14.65) الفقس، وسجؿ أدنى تركيز لو

إذ ذكرا أف تركيز حمض في جنيف الديؾ الرومي،  Ding and Lilburn (1996)مع دراسة  تفؽي

 ( بعد الفقس.2) اليوـ( حضانة إلى 22) اليوـنخفض مف االستياريؾ 

 (7سجمت نتائج تحميؿ الحموض الدىنية في كبد جنيف الدجاج في النتيجة الحالية عمر )

يعد مف الحموض  فيو (10.20mM/L±90.38) يؾينوليملحضانة، أعمى تركيز لحمض ا أياـ

مف التغذية الخارجية، وتمثؿ  لحصوؿ عميولذا يجب ا سـ تخميقوالدىنية األساسية التي ال يمكف لمج

مينولييؾ عمى لة في الدىوف وتضـ فضاًل عف حمض اىذه الحموض الدىنية األساسية القوة الكامن

االراكيدونيؾ وىي تمثؿ حموض دىنية غير مشبعة متعددة يؾ و نلينوليفاال يحمض

Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) لإلنساف يعي الطبػ النموػيـ وليا دور في تنظ

 Prostaglandinsالندينات خاليا، وتكويف البروستاكة الفي تكويف أغشي ، وكذلؾ تسيـوافالحيو 

وليا دور في العديد مف الوظائؼ  ،التي ىي مواد تشبو في تركيبيا الحموض الدىنية إلى حد كبير

 Cellsيا الوتجديد الخ ،Blood clottingضغط الدـ، تخثر الدـ  الحيوية في الجسـ وليا دور في

regeneration (Wolf, 1982 ; Simopoulos, 2000 ; Gormaz et al., 2010 ; 

Superko et al., 2014)، الية في التركيز العالي لحمض وىذا ما أظيرتو نتيجة الدراسة الح

بسبب دوره الكبير في صحة الكبد وسالمة يكوف ربما  ،حضانة أياـ( 7يؾ في جنيف عمر )مينوليال

التغيرات في تراكيز الحموض الدىنية واختالؼ أنواعيا خالؿ مدة التكويف الجنيني كذلؾ تكوينو، و 

بالنضج يكوف لو عالقة  ربماو  ؛في ىذه الدراسة وبعد الفقس وفي البالغ لطائر الدجاج المحمي

 التركيبي والوظيفي لمكبد.



                                      الفصل اخلامس: املناقشة                                                                                                       

 

341 

 West etوىناؾ دراسات عديدة متعمقة بالحموض الدىنية في فقريات أخرى منيا دراسة 

al. (1992) وRukkwamsuk et al. (1999) وYamada et al. (2015) وSilva-Santi 

et al. (2016) ، وجدت ىذه الدراسات أف أعمى تركيز لمحموض الدىنية كاف في البالغ وىذا ما

الية عمى كبد الدجاج المحمي الذي كاف فيو أعمى نسبة لمحموض الدىنية وجد أيضًا في النتيجة الح

في كبد البالغ وىذا يعكس أىميتو في الوظائؼ الحيوية في الجسـ واحتياجيا بشدة وضرورة وجودىا 

 في الغذاء لألنواع التي ال يخمقيا الجسـ.

ية وعمميات التمثيؿ مف ذلؾ نستنتج اف لمكبد دورًا كبيرًا في الكثير مف العمميات الحيو 

ميـ لخاليا الدـ المخزف لمغذيات األخرى وعميو يعد الكبد الاو الغذائي لمكاربوىيدرات والدىوف 

 والبروتينات والكاليكوجيف والدىوف.
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 االستنتاجات والتوصيات

 Conclusions االستنتاجات

 ىي كاآلتي:ة الحالية جممة من االستنتاجات و أظيرت نتائج الدراس

أظيرت الدراسة الشكميائية لمكبد وكيس الصفراء ان الكبد ثنائي الفصوص ذو لون أحمر  .1

الشكل أكبر يميجي داكن أو بني محمر مائل إلى االصفرار تقريبًا، يتكون من فص أيمن اىم

كمثري إلى مغزلي الشكل كيسي ، أما كيس الصفراء فظير بشكل تركيب من الفص األيسر

  .من الكبد تقريبًا ذي لون أخضر غامق متموضعًا في السطح االحشائي لمفص األيمن

 اظيرت الدراسة النسجية لمكبد وكيس الصفراء ان الكبد محاط بمحفظة كميسون، تمتد منيأ .2

إلى فصيصات، يكون النسيج الحشوي الكبدي من خاليا كبدية  الكبد حواجز رقيقة ال تميز

حول الوريد المركزي، وتحاط القنية  ة مرتبة شعاعياً ضمعة الشكل تنتظم بشكل حبال كبديم

يوجد بين الحبال الجيبانيات الكبدية  ( خاليا كبدية ىرمية الشكل،5-3) الصفراوية بــ

ا البطانية وتوجد ايضا  خاليا كبفر، الباحة البابية محاطة بنسيج ضام المبطنة بالخالي

( فروع لقناة 3-1( فرع لمشريان الكبدي )2-1ومؤلفة من فرع لموريد البابي الكبدي و)

س الصفراء فيتألف التجمعات الممفية ضمن النسيج الحشوي الكبدي، أما كيووجود الصفراء 

ومكونة من بطانة ظيارية مؤلفة من نسيج ظياري ات المخاطية ذات طي غاللةجداره من ال

 غاللةالعضمية وال غاللةوال تستند عمى الصفيحة األصيمة،عمودي بسيط ذي حافة مخططة 

 .المصمية أو البرانية مؤلفة من نسيج ضام

جنينية لمكبد وكيس الصفراء أظيرت ان اإلشارة االولى لبداءة الكبد في جنين الدراسة ال .3

بشكل اندالق خارجي من الجانب كانت ( ساعة حضانة 48المحمي عمر )طائر الدجاج 

البطني لألديم الباطن مكونًا الردب أو الرتج الكبدي الذي يتمايز ليكون البرعم الكبدي 
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والذي يتمايز بدوره إلى ردب كبدي ثانوي ظيري أو أمامي وردب كبدي ثانوي بطني أو 

سيج المحمة المتوسطة لمحاجز المستعرض. خمفي الذي يكون براعم صغيرة تمتد خالل ن

الكبدية  اتم( ساعة حضانة، ظيور األسناخ الكبدية، وتمايز االرو 72وفي جنين عمر )

وتكوينيا لمحبال الكبدية، وتمايز الجيبانيات الكبدية المبطنة بالخاليا البطانية وظيور خاليا 

( ساعة حضانة وظيور 96الدم، مع تكون الفص األيمن لمكبد الجنيني في جنين عمر )

-8الكبدية الفاتحة والداكنة فضاًل عن ظيور القنيات الصفراوية المحاطة بــ ) اتاالروم

( أيام حضانة مع تمايزه إلى 5ارومة كبدية، وتكون الفص األيسر في جنين عمر ) (11

( أيام حضانة وتكوين حبيبات الكاليكوجين في 6بدائتين وسطية وجانبية في جنين عمر )

سايتوبالزم الخاليا الكبدية كذلك ظيور خاليا كبفر في تجاويف الجيبانيات الكبدية، وتمايز 

 مع ( أيام حضانة7زي في جنين عمر )خميتين وتمايز الوريد المركالحبال الكبدية بسمك 

ظيور القطيرات الدىنية في سايتوبالزم الخاليا الكبدية، وتمايز خاليا الظيارة المتوسطة 

محفظة كميسون في جنين تحتيا المكعبة الشكل إلى خاليا حرشفية تكون مع النسيج الضام 

يحيط بالوريد البابي الكبدي في جنين عمر ( أيام حضانة، وظيور نسيج ضام 8عمر )

( أيام حضانة، مع ظيور قناة الصفراء ضمن النسيج الضام المحيط بالوريد البابي 11)

( يومًا حضانة وظيور فروع الشريان الكبدي ضمن النسيج 11الكبدي في جنين عمر )

مايز الباحة ( يومًا حضانة، وت12الضام المحيط بالوريد البابي الكبدي في جنين عمر )

( يومًا حضانة باحتوائيا عمى فرع الوريد البابي الكبدي والشريان 13البابية في جنين عمر )

ة ضمن يمجاميع من خاليا الدم الحبيب وظيور وقناة الصفراء ومدعمة بنسيج ضام الكبدي

( يومًا حضانة مع تميز النسيج 15النسيج الضام المحيط بالباحة البابية في جنين عمر )

( يومًا حضانة، وزيادة عدد الباحات 17لحشوي الكبدي بشكل مصمت في جنين عمر )ا

( ايام حضانة، ظيور تجمعات لمفية مختمفة 21( و)19المتكونة في االجنة باعمار )
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ضمن النسيج الحشوي الكبدي لمكبد وباحات بابية مختمفة في عدد من فروع الشريان 

( يومًا، واصبح كبد 21و 14و 7ن بأعمار )الكبدي وقناة الصفراء في اكباد الصيصا

( يومًا شبييًا بالكبد البالغ. اما بداءة كيس الصفراء فانيا تظير في 28صوص عمر )

( ساعة حضانة كتثخن ظياري من األديم الباطن المكون لمردب الكبدي، 96جنين عمر )

( 5) ويصبح كتجويف صغير مالصقًا مع الجزء المحيطي لمفص األيمن في جنين عمر

أيام حضانة، ويكون مبطنًا بنسيج ظياري عمودي مطبق كاذب ذي حافة مخططة ومحاط 

( أيام حضانة، 6بطبقة رقيقة من خاليا المحمة المتوسطة غير المتمايزة، وفي جنين عمر )

( 7يصبح ذا موقع جانبي ضمن الجزء الجانبي االحشائي لمفص األيمن لمكبد، وفي جنين )

عًا ومحاطًا بخاليا المحمة المتوسطة غير المتمايزة، يظير تجويف أيام حضانة يصبح واس

( أيام حضانة حاٍو عمى القميل من إفرازات الصفراء، مع 9كيس الصفراء في جنين عمر )

تمايز خاليا المحمة المتوسطة إلى ألياف عضمية ممساء ضعيفة التكوين، ويصبح في جنين 

من السطح االحشائي لمفص األيمن، ( أيام حضانة كتركيب صغير أسود ض11عمر )

( يومًا حضانة باتجاىات مختمفة 12وتظير األلياف العضمية الممساء في جنين عمر )

 غاللةبطانة المعظم تبة دائريًا، وتتحول طولية، عرضية ومائمة بشكل حزم متقطعة مر 

( يومًا حضانة 13المخاطية إلى نسيج عمودي بسيط ذو حافة مخططة في جنين عمر )

 طيات األولية( يومًا حضانة تظير ال15ع بروز طيات قميمة منيا، في جنين عمر )م

في بعض أجزاء جدار الكيس، ظيور أوعية دموية وخاليا لمفية ضمن الصفيحة الثانوية و 

( يومًا حضانة، واصبح تركيب جدار كيس الصفراء في جنين 18االصيمة في جنين عمر )

 .كيس الصفراء لمدجاج البالغ( يومًا حضانة يشبو جدار 21عمر )

، 11، 7( حمضًا امينيًا تم تحميميا في أكباد أجنة طائر الدجاج المحمي لألعمار )18وجد ) .4

( يومًا والبالغ وىي االسبارتيك، الكموتاميك، 14( يومًا حضانة وصوص عمر )19، 14
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ليوسين، الميوسين، السيرين، االرجنين، البرولين، الكاليسين، التايروسين، الميثيونين، االيزو 

الفنيل النين، االسبارجين، االلنين، الفالين، اليستدين، الاليسين، السيستين والثريونين وكان 

 أعمى تركيز لمحموض االمينية في كبد الدجاج البالغ.

، 11، 7وجد أن أعمى تركيز لمكاليكوجين في أكباد أجنة طائر الدجاج المحمي لألعمار ) .5

( يومًا 19ان في جنين عمر )( يومًا والبالغ ك14صوص )( يومًا حضانة و 19، 14

 .حضانة

، 7( حموض دىنية تم تحميميا في أكباد أجنة طائر الدجاج المحمي لألعمار )5وجدت ) .6

( يومًا والبالغ وىي حمض البالمتيك، 14( يومًا حضانة وصوص )19، 14، 11

وكان أعمى تركيز لمحموض الدىنية الستياريك، االوليك، المينولينيك وحمض الفا لنيولينيك، 

 في كبد الدجاج البالغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    االستنتاجات والتوصيات                   

 

346 

 

 Recommendationsالتوصيات 

 نتائج الدراسة الحالية جممة من التوصيات وكما يأتي: أفرزت

 دراسة جنينية مقارنة لتكوين الكبد وكيس الصفراء في فقريات عراقية اخرى.  .1

واليرمونات والعقاقير الطبية البيطرية في التكوين دراسة لمتعرف عمى تأثير بعض المبيدات  .2

 الجنيني لمكبد وكيس الصفراء في طائر الدجاج المحمي وفي طيور عراقية اخرى.

 .دراسة حول دور الخاليا الجذعية في عممية تجدد الكبد .3

دراسة عمى المستوى الجزيئي لتحديد الجينات المسؤولة عن التكوين الجنيني لمكبد وكيس  .4

 ء في الطيور العراقية وعن التحفيز والحث الجنيني والتثبيط  خالل مراحل التكوين. الصفرا

النافذ عمال المجير االلكتروني الماسح و دراسة التركيب الدقيق لمكبد وكيس الصفراء باست .5

 .في فقريات عراقية اخرى

 .الغدراسة بالمجير االلكتروني الماسح والنافذ لكيس الصفراء في الدجاج المحمي الب .6

 الفقريات المختمفة.نية في الطيور العراقية االخرى و دراسة انواع الحموض االمي .7

عراقية االخرى دراسة وجود الكاليكوجين في الكبد خالل المراحل الجنينية في الطيور ال .8

 ة.والفقريات المختمف

 الفقريات المختمفة.نية في الطيور العراقية االخرى و دراسة انواع الحموض الدى .9
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 المصادر

 المصادر العربية 

(. الوصف الشكميائي والتركيب النسجي لغدتي الكبد والمعثكمة 2102الشويمي، انتخاب حميد عبد )

 Cyrtopodion scaberum في نوعية من الفقريات العراقية الوزغة خشنة الحراشف

(Heyden, 1827)  والعصفور المنزليHouse sparrow (Lin, 1758) Passer 

domesticus :صفحة. 037. جامعة بغداد، كمية التربية ابن الهيثم 

(. الطيور العراقية، رتبة الدجاجيات، الجزء الثاني. مطبعة الرابطة. بغداد: 0660الموس، بشير )

 صفحة. 275

عربي، -(. قاموس حتي الطبي الجديد، إنكميزي2116حتي، يوسف والخطيب، احمد شفيق )

 صفحة.  642الطبعة الثامنة، مكتبة لبنان: 
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A 

 
 ( في كبد طائر الدجاج المحمي البالغ.HPLCتسجيل الحموض االمينية بجهاز ) (:1ملحق )
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B 

 ايام (7)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCتسجيل الحموض االمينية بجهاز ) (:2ملحق )
 .حضانة

 
 يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCتسجيل الحموض االمينية بجهاز ) (:3) ملحق

 .حضانة
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C 

 يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCتسجيل الحموض االمينية بجهاز ) (:4ملحق )
 .حضانة

 
 يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCتسجيل الحموض االمينية بجهاز ) (:5ملحق )
 .حضانة
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D 

 .يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي صوص ( في كبد HPLCتسجيل الحموض االمينية بجهاز ) (:6ملحق )

 
 ( في كبد طائر الدجاج المحمي البالغ.HPLCبجهاز ) الكاليكوجينتسجيل  (:7ملحق )

 
 .حضانة ايام (7)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCبجهاز ) الكاليكوجينتسجيل  (:8ملحق )



                                                                                                                                              املالحق                           

 

E 

 
 .حضانة يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCبجهاز ) الكاليكوجينتسجيل  (:9ملحق )

 
 .حضانة يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCبجهاز ) الكاليكوجينتسجيل  (:11ملحق )



                                                                                                                                              املالحق                           

 

F 

 
 .حضانة يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCبجهاز ) الكاليكوجينتسجيل  (:11ملحق )

 
 .يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي صوص ( في كبد HPLCبجهاز ) الكاليكوجينتسجيل  (:12ملحق )



                                                                                                                                              املالحق                           

 

G 

 
 البالغ.( في كبد طائر الدجاج المحمي HPLCبجهاز ) الحموض الدهنيةتسجيل  (:13ملحق )

 



                                                                                                                                              املالحق                           

 

H 

 ايام (7)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCبجهاز ) الحموض الدهنيةتسجيل  (:14ملحق )
 .حضانة

 
 يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCبجهاز ) الحموض الدهنيةتسجيل  (:15ملحق )
 .حضانة

 



                                                                                                                                              املالحق                           

 

I 

 يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCبجهاز ) الحموض الدهنيةتسجيل  (:16ملحق )
 .حضانة

 
 يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي جنين ( في كبد HPLCبجهاز ) الحموض الدهنيةتسجيل  (:17ملحق )
 .حضانة



                                                                                                                                              املالحق                           

 

J 

 
 .يوما   (11)عمر طائر الدجاج المحمي صوص ( في كبد HPLCبجهاز ) الحموض الدهنيةتسجيل  (:18ملحق )
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Summary 

The current study aimed to investigate the morphological description 

and histological structure of the liver and gallbladder in the adult local 

chicken bird Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758) since the first sign of 

their appearance as well asl the analytic and histomorphic measurment for the 

liver. The study caaried out on the embryos ranged between (48) hours 

incubation to the hatching stage (21) days were obtained and the young 

chicken ages (1, 7, 14, 21, 28) days. It has taken steps of whole amount and 

preparation of the histological section in the paraffin wax method, and has 

used five types of stains, which included (Harris Hematoxylin-Eosin, Periodic 

acid Schiff PAS, Toluidine Blue, Van Gieson and Borax carmine), and used 

the scanning and transmission electron microscopes. Amino and fatty acids, 

glycogen of liver embryos age (7, 11, 14, 19) days incubation, young chicken 

age (14) days as well as the adult of the local chicken were analyzed. 

The present study showed that the liver morphologically is composed 

of two lobes, the right elliptic, larger than left lobe, dark red or reddish brown 

or brown yellowish. It occupies the anterior and middle parts of abdominal 

cavities. While for the gallbladder, it appeared in the form of cystic pear to 

spindle almost the shape, dark green and located on the visceral surface of the 

right lob. 

Histologically the liver is surrounded by Glisson capsule, which 

consists of a thin squamous epithelial cells layer and an irregular dense 

connective tissue beneath it, stretching from the thin and non-deep septua that 

do not discriminate the liver to the lobules. The hepatic parenchymal tissue 

consists of polygonal hepatocytes with one or two nuclei, possessing (1-2) 

nucleolus, and that the peaks (3-5) of the pyramidal hepatic cells surrounding 

the bile canaliculi. The hepatocytes cells were arranged in the form of hepatic 

cords at form two cells thicknees radially around the central vein, confined by 

the hepatic sinusoids spaces that lined endothelial cells and their cavities 

contained of Kupffer cells and red blood cells with nuclei, the portal area 
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supported by connective tissue and consisted of a branch of the hepatic portal 

vein, (1-2) branch of the hepatic artery, (1-3) branches of the bile duct and 

small branches of the lymphatic vessel. Reticular fibers were found between 

the hepatic cords, and lymphatic aggregations spread within the hepatic 

parenchymal tissue. 

The gallbladder consisted histologically of three tunicae, which were 

mucosa with folds that in some areas were primary, secondary and tertiary 

folds. Epithelial lining of tunica mucosa consisting of a simple columnar 

epithelial tissue with striated border based on lamina proprea consisting of a 

loose connective tissue with a few aggregations of lymph cells. The tunica 

muscularis were composed of smooth muscle fibers that rangeded circularly, 

then the tunica serosa or adventitia consisting of a loose connective tissue and 

based on endohelium layer. 

Embryologically, the liver development in the local chicken bird begins 

at the age of (48) hours incubation at an external envagination of the ventral 

side of the fore gut endoderm, consisting of the hepatic diverticulum, which 

represents the liver primordium and consists of pseudo-stratified columnar 

epithelial tissue containing a goblet cells and a striated border. During (48) 

hours incubation, the hepatic diverticulum was differentiation into hepatic 

bud, which was differentiated by its distal end into dorsal secondary hepatic 

diverticulum or anterior and ventral secondary hepatic diverticulum or 

posterior that appear from the distal end a small buds stretching through the 

mesenchymal tissue of the transverse septum and composed of simple 

columnar epithelial tissue. The other small buds composed of dorsal or 

anterior diverticulum in embryo age (72) hours incubation. In this age, the 

clarity of hepatic acini and the differentiation of hepatoblast of different forms 

and the lining of the hepatic sinusoids were continuous. In embryo aged (96) 

hours incubation the right lobe of the embryonic liver, the differentiation of 

light and dark hepatoblasts and the appearance of bile canaliculi were 

surrounded by (8-10) pyramidal hepatoblasts, the right lobe was increased in 
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size and formation of the left lobe of the embryonic liver in embryo age (5) 

days incubation. The differentiation of left lobes into lateral and medium 

primordium in embryo (6) day incubation while hepatoblasts were converted 

into polygonal hepatocytes with the appearance of purple granules in the 

cytoplasm of the hepatocytes representing the glycogen as well as the 

appearance of Kupffer cells withen the hepatic sinusoids. Whereas in embryo 

(7) days incubation, the hepatic cords were differentiated by the thickness of 

two cells and the appearance of lipids droplets in small white-coloured 

vacuoles in their cytoplasm. Most of the cubic-shaped mesothelium cells were 

transformed into squamous cells which formed with the connective tissue 

Glisson capsule in embryo age (8) days incubation. The connective tissue 

appearance around hepatic portal vein in embryo age (10) day incubation. The 

branch of bile duct appeared in embryo age (11) days incubation as well as 

the appearance of bile secretion inside the bile canaliculi enclosed in (4-8) 

hepatocytes. The appearance of hepatic artery branches within the connective 

tissue in embryo age (12) days incubation, thus the portal area in embryo age 

(13) day incubation. The embryo age (15) day showing small branches of 

lymphatic vessel as well as the appearance of granular blood cells in the form 

of groups and at different stages of maturity within the connective tissue 

surrounding the portal area. The appearance of hepatic parenchymal tissue in 

embryo age (17) day incubation as compact form with the increase the 

components of the portal area in the embryos ages (19) and (21) days 

incubation, with the clarity of bile secretion in the cavity of bile canaliculi, 

which is surrounded by (3-5) of hepatocytes. The liver of young chicken age 

(7) days characterized by the appearance of lymphatic aggregations in 

different sizes small, medium and large, and in the young chicken age (14) 

and (21) days showing the propagation of lymphatic aggregations in the liver 

tissue, and young chicken age (28) day the liver tissue is similar to that of the 

adult. 
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The results of the embryonic study showed that the embryo 

development of the gallbladder appears as a primordium in the embryo age 

(96) hours incubation in the form of epithelial thickness in the posterior 

hepatic diverticulum endoderm composed of columnar epithelial cells 

accumulated together. 

In embryo (5) days incubation, a gallbladder appears adjacent to the 

peripheral part of the right lobe in the embryonic liver, with a narrow cavity 

lined with pseudo-stratified columnar epithelial tissue with a striated border 

and surrounded by a thin layer of undifferentiated mesenchymal cells. 

The gallbladder location becomes laterally within the lateral visceral 

parts of the right lobes of embryo age (6) days incubation. In embryo age (7) 

days incubation the cavity of gallbladder becomes wider and surrounded by 

many layers of undifferentiated mesenchymal cells. While in embryo age (9) 

day incubation the bile secretions appeared in the cavity of gallbladder and 

differentiation a few of mesenchymal cells into poorly formed smooth muscle 

fibers. In embryo age (10) days incubation the gallbladder became as a small 

black structure within the visceral surface of the right lobe, starting to 

differentiate the lamina proprea and differentiate the tunica muscularis in the 

form of intermittent thin bundles arranged in a circular shape. As well as the 

differentiation of the tunica serosa surrounded by a layer of mesothelium, and 

in the embryo of the age (12) days incubation smooth muscle fibers were 

arranged in different longitudinal directions, transverse and oblique in the 

form of circular bundles and the epithelial lining of the mucosa layer was 

composed of a simple columnar tissue with striated border. As well as in the 

embryo age (13) days incubation the few folds in the gallbladder cavity were 

appeared, the arrangement of the muscle layer fibers in a continuous small 

circular bundles and the differentiation of the tunica serosa tissue into loose 

connective tissue contained of some sections of small blood vessels. In 

embryo (15) days incubation the folds differentiated into primary and 

secondary in some parts of the gallbladder wall, with the appearance of small 
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blood vessel sections and a few lymphocytes within the lamina proprea in 

embryo age (18) days incubation and differentiation of the rest tunicae of 

gallbladder wall. The embryo age (21) days  incubation became like a 

gallbladder of adult chicken. 

The result of analysis of the amino acids in the embryo of a local 

chicken bird at ages (7, 11, 14, 19) days incubation, young chicken age (14) 

day and adult, was gave (18) amino acid were; Aspartic (Asp), Glutamic 

(Glu), Serine (Ser), Arginine (Arg), Proline (Pro), Glycine (Gly), Tyrosine 

(Tyr), Methionine (Met), Isoleucine (Ile), Leucine (Leu), phenyl alanine 

(Phe), Asparagine (Asn), Alanine (Ala), Valine (Val), Histidine (His), Lysine 

(Lys), Cysteine (Cys) and Threonine (Thr) and the highest concentration of 

the amino acid in the adult. The measurement of glycogen in the liver of local 

chicken embryos at ages (7, 11, 14, 19) day incubation, young chicken age 

(14) day and adult was gave and the highest concentration in embryo age (19) 

days incubation. In addition, the fatty acids in the same ages mentioned above 

was analyzed and found (5) fatty acids, namely Palmitic, Stearic, Oleic, 

Linoleic and α-Linolenic acids and the highest concentration of fatty acids in 

the adult bird liver. 
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