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الخالصة :
توجد الخالٌا المنشئة للنطف فً النبٌبات الناقلة للمنً لخنزٌر غٌنٌا بمراحل تطورٌة مختلفة تشمل
سلٌفات النطف والخالٌا النطفٌة االولٌة والثانوٌة وارومات النطف ,حٌث تم التعرف على (05
خطوة)لعملٌة حؤول النطف و( 00مرحلة) للدورة المنشئة للنطف صنفت طبقا الى الترابطات الخلوٌة
المختلفة حٌث تتمٌز كل مرحلة بوجود جٌل او جٌلٌن سلٌفات النطف ٌرتبط مع جٌل او جٌلٌن من الخالٌا
النطفٌة مع جٌل او جٌلٌن من ارومات النطف وهذه المراحل المختلفة تسبب حدوث تغٌرات ملحوظة فً
معدل القطر وارتفاع الظهارة للنبٌب الناقل للمنً حٌث ٌصل اعلى ارتفاع للظهارة (59.78+0.07
ماٌكرومٌتر) وأعلى معدل للقطر ( 215.3+0.08ماٌكرومٌتر) عند المرحلة السابعة حٌث تحدث عملٌة
التنطف بٌنما ٌصل النبٌب الناقل للمنً اقل ارتفاع للظهارة ( 49.42+0.09ماٌكرومٌتر) عند المرحلة
الحادٌة عشر واقل معدل للقطر (195.39+0.08ماٌكرومٌتر) عند المرحلة التاسعة ,حٌث اظهر التحلٌل
االحصائً وجود فروق معنوٌة بمستوى احتمال) (P<0.05بٌن المراحل المختلفة للدورة النشئة للنطف.

Cyclic events of spermatogenic cells in the seminiferous tubules
of Guinea pigs
*Abdul-Hadi S. Mohammed

**Widad A. Jawad

*Technical Institute in Kufa
** College of Sciences, Al-Qadissiya University
Abstract:
There are twelve stages were identified in the spermatogenic cycle in Guinea
Pig, each contains one or two generations of spermatids which is connected with
one or two generations of Spermatocytes and one or two generations of
spermatogonia. This cycle leads into the formation of significant changes in the
diameter and height of the epithelium of the seminiferous tubules which reaches
its highest(59.78 + 0.07 micrometer) and (215.3+0.08micrometer) in diameter at
the seventh stage . Also the least hight of epithelium (49.42+ 0.09micrometer) is
realized at the eleventh stage,and the least diameter (195.39+0.08 micrometer) at
)the ninth stage. statistical analysis indicated significant differences (p<0.05
between the different stages of the spermatogenic cycle.
المقدمة:
تناولت دراسات عدٌدة عملٌة نشأة النطف
 Spermatogenesisفً عدد كبٌر من اللبائن
وأثبتت معظم هذه الدراسات أن تكوٌن النطف
عملٌة معقدة من االنقسام والتماٌز الخلوي تنتج
من خاللها النطف  Spermداخل النبٌبات الناقلة
للمنً  Seminiferous tubulesفً الخصٌة

وتحت سٌطرة الهرمونات التً تفرزها الغدة
النخامٌة (1,2,3,4,5,6) Pituitary gland
أما الدراسات التً تتعلق بتكوٌن النطف فً
خنزٌر غٌنٌا فتكاد تكون قلٌلة جداً لذلك فقد
هدفت الدراسة الحالٌة إلى تحدٌد ومعرفة
التغٌرات الدورٌة المستمرة للظهارة المبطنة
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للنبٌبات الناقلة للمنً  ,فضالً عن التعرف على
المراحل المختلفة فً تطور الخالٌا المنشئة
للنطف  Spermatogenic cellsبدءاً من
سلٌفات النطف وانتهاءًَ بتكوٌن النطف.
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النتائج:
لكً ٌتطور أي جٌل من سلٌفات النطف
والخالٌا النطفٌة وأرو مات النطف فأنه سوف
ٌندمج مع األجٌال األخرى فً نفس المساحة من
النبٌب الناقل للمنً بحٌث تنتظم الخالٌا بشكل
عشوائً مكونة ما ٌعرف بالترابطات الخلوٌة
(صورة  , ) 0والسلسلة الكاملة أو التعاقب لهذه
المنشئة
بالدورة
تدعى
الترابطات
للنطف(.)8حٌث لوحظ وجود ( ) 12مرحلة
للدورة المنشئة للنطف فً خنزٌر غٌنٌا تم
تصنٌفها طبقا إلى الترابطات الخلوٌة المختلفة (
مخطط  )0كما صنفت عملٌة حؤول النطف إلى
( 05خطوة) طبقا إلى شكل النواة والجسٌم
الطرفً Acrosomeوالمراحل هً.)9( :
المرحلة األولى:
ٌمكن تمٌٌز هذه المرحلة بوجود جٌلٌن من
أرومات النطف هما الجٌل الجدٌد فً الخطوة
األولى والجٌل القدٌم فً الخطوة  13وجٌل
واحد من الخالٌا النطفٌة األولٌة فً طور التغلظ
مع سلٌفات النطف من النوع  Aوسلٌفات النطف
من النوع .I
المرحلة الثانية :
تمتاز بوجود جٌلٌن من ارومات النطف فً
الخطوة الثانٌة والخطوة  13كما توجد الخالٌا
النطفٌة األولٌة فً طور التغلظ وسلٌفات النطف
من النوع  Aوسلٌفات النطف من النوع  Iعند
هذه المرحلة أٌضا ً.
المرحلة الثالثة :
ٌمكن التعرف على هذه المرحلة بوجود
جٌلٌن من ارومات النطف فً الخطوة الثالثة
والخطوة  14وتبقى الخالٌا النطفٌة األولٌة فً
طور التغلظ مع سلٌفات النطف من النوع A
وسلٌفات النطف من النوع . I
المرحلة الرابعة :
تمتاز بوجود جٌلٌن من أرومات النطف فً
الخطوة الرابعة والخطوة  14وتبقى الخالٌا
النطفٌة األولٌة فً طور التغلظ فً حٌن تظهر
سلٌفات النطف من النوع  Bفضالً عن وجود
سلٌفات النطف من النوع A
المرحلة الخامسة :
تحتوي هذه المرحلة على جٌلٌن من ارومات
النطف فً الخطوة الخامسة والخطوة  14كما
توجد الخالٌا النطفٌة األولٌة فً طور التغلظ مع

المواد وطرق العمل :
أجرٌت الدراسة على ذكور خنازٌر غٌنٌا
التً تم شراؤها من مركز المصول واللقاحات
فً أبً غرٌب  /بغداد  ,حٌث أستخدم ()50
حٌوانا ً سوٌا ً  Normalوناضجا ً جنسٌا ً Mature
بعمر ٌتراوح (ٌ 100-70وم)  ,كما ٌتراوح
وزن الحٌوان بٌن ( 750-500غرام)  .وضعت
الحٌوانات فً أقفاص بالستٌكٌة ذات أبعاد
( 15×35×50سنتمتر) ومزودة بغطاء حدٌدي
مشبك ومجهزة بقنانً لشرب الماء سعة (500
ملً لتر) للقنٌنة الواحدة  ,فضالً عن احتوائها
على معلف أمامً مشبك  ,فً حٌن فرشت
أرضٌة األقفاص بنشارة الخشب  ,تم إٌواء
الحٌوانات فً غرفة خاصة مكٌفة فً البٌت
الحٌوانً التابع إلى ( كلٌة التربٌة  /جامعة
القادسٌة).قتلت الحٌوانات بعد تخدٌرها بمادة
الكلوروفورم وأزٌلت الخصٌة وتم تثبٌتها
بمحلــول بــون  Bouin's solutionثم غسلت
النماذج المثبتة فً محلول بون بالكحول االثٌلً
تركٌز %72وأجرٌت علٌها عملٌة االنكاز
والتروٌق واالسجاء ثم التقطٌع بواسطة المشراح
الدوار بسمك( 6-5ماٌكرومٌتر)بعدها فرشت
المقاطع النسٌجٌة على شرٌحة زجاجٌة وصبغت
بصبغة هارس هٌماتوكسلٌن –اٌوسٌن وصبغة
الحدٌد هٌماتوكسلٌن-طرٌقة وٌكرت وصبغة
شٌف فوق اٌودي  PASثم أجرٌت عملٌة
التحمٌل بواسطة مادة كندا بلسم لتهٌئة النماذج
للفحص المجهري والبالغ عددها ( ) 52عٌنة
باستخدام مجهر مركب نوع  Olympusوتحت
العدسة الــــزٌتٌــة الشٌئٌة(Oil ( )X100
 )Immersion lenseوقد أستخدم المقٌاس
العٌنً الدقٌق  Ocular micrometerلحساب
ارتفاع الخالٌا الظهارٌة المبطنة للنبٌبات الناقلة
للمنً من أربعة جوانب مع حساب أقطار
النبٌبات الناقلة للمنً ولكل مرحلة من مراحل
الدورة المنشئة للنطف ) .)7ثم صورت
المقاطع النسٌجٌة وتم تحلٌل النتائج إحصائٌا
باستخدام التصمٌم العشوائً الكامل (. )CRD
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سلٌفات النطف من النوع  Aوسلٌفات النطف
من النوع .B
المرحلة السادسة :
ٌمكن التعرف على هذه المرحلة بوجود
جٌلٌن من ارومات النطف عند الخطوة السادسة
والخطوة  15كما ٌظهر جٌالن من الخالٌا
النطفٌة األولٌة فً طور التغلظ والطور قبل
الخٌطً المتكون حدٌثا والناتج من انقسام
سلٌفات النطف من النوع  . Bمع وجود سلٌفات
النطف من النوع .A
المرحلة السابعة :
تمتاز هذه المرحلة بوجود جٌلٌن من
ارومات النطف عند الخطوة السابعة والخطوة
.15
كما ٌوجد جٌالن من الخالٌا النطفٌة األولٌة
فً الطور قبل الخٌطً وطور التغلظ مع سلٌفات
النطف من النوع .A
المرحلة الثامنة :
ٌظهر فً هذه المرحلة جٌل واحد فقط من
ارومات النطف عند الخطوة الثامنة وجٌالن من
الخالٌا النطفٌة األولٌة هما طور التغلظ القدٌم
والطور الخٌطً المتكون حدٌثا ً  .فضالً عن
وجود سلٌفات النطف من النوع .A
المرحلة التاسعة :
ٌالحظ وجود جٌل واحد فقط من ارومات
النطف عند الخطوة التاسعة فً حٌن تبقى
الخالٌا النطفٌة األولٌة عند طوري التغلظ القدٌم
والخٌطً الجدٌد ,مع وجود سلٌفات النطف من
النوع .A
المرحلة العاشرة :
تمتاز بوجود جٌل واحد من أرومات النطف
فً الخطوة العاشرة  ,بٌنما ٌبقى الجٌل القدٌم
للخالٌا النطفٌة األولٌة فً طور التغلظ وٌتحول
الجٌل الجدٌد للخالٌا النطفٌة األولٌة من الطور
الخٌطً إلى الطور أالزدواجً  ,فضالً عن
وجود سلٌفات النطف من النوع .A
المرحلة الحادية عشر :
توجد أرومات النطف فً هذه المرحلة عند
الخطوة  11بٌنما ٌتحول الجٌل القدٌم للخالٌا
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النطفٌة األولٌة من طور التغلظ الطوٌل إلى
طور جدٌد هو طور التضاعف  ,بٌنما ٌبقى
الجٌل الجدٌد لهذه الخالٌا فً الطور أالزدواجً
 .كما توجد سلٌفات النطف من النوع .A
المرحلة الثانية عشر :
تمتاز هذه المرحلة بوجود أرومات النطف
عند الخطوة  12بٌنما ٌتحول الجٌل القدٌم للخالٌا
النطفٌة األولٌة من طور التضاعف إلى الطور
الحركً الذي سرعان ما ٌنقسم لٌنتج الخالٌا
النطفٌة الثانوٌة  ,وٌصل الجٌل الجدٌد إلى طور
التغلظ مع وجود سلٌفات النطف من النوع .A
وتنتهً المرحلة  12من الدورة المنشئة
للنطف بانقسام الخالٌا النطفٌة الثانوٌة وتكوٌن
جٌل جدٌد من أرومات النطف عند الخطوة
األولى لتبدأ دورة جدٌدة للخالٌا المنشئة للنطف
 .كما لوحظ أن عملٌة نشأة النطف تستغرق أربع
دورات  ,بٌنما تستغرق عملٌة حؤول النطف
أكثر من دورة ونصف (مخطط .)1وقد لوحظ
ان النبٌب الناقل للمنً ٌصل أعلى ارتفاع
للظهارة ( 59.78+0.07ماٌكرومٌتر) وأعلى
معدل للقطر ( 215.3+0.08ماٌكرومٌتر) عند
المرحلة السابعة حٌث تحدث عملٌة التنطف
(صورة  ) 0بٌنما ٌصل النبٌب
الناقل للمنً اقل ارتفاع للظهارة (49.42+0.09
ماٌكرومٌتر) عند المرحلة الحادٌة عشر (
للقطر(
معدل
صورة  )3واقل
195.39+0.08ماٌكرومٌتر) عند المرحلة
التاسعة(صورة  ) 4حٌث اظهر التحلٌل
اإلحصائً وجود فروق معنوٌة بمستوى
احتمال) (P<0.05فً ارتفاع الظهارة ومعدل
قطر النبٌب الناقل للمنً بٌن المراحل المختلفة
للدورة النشئة للنطف (جدول.) 0
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صورة( )1الترابطبث الخلويت للخاليب المنشئت للنطف
ملون الحذيذ-هيمب توكسليه -طريقت ويكرث 500x

صورة( )2المرحلت السببعت للذورة المنشئت
للنطف
 :Aسليفبث النطف مه النوع A
 :P.Lالخاليب النطفيت األوليت في الطور قبل
الخيطي.
 :Pالخاليب النطفيت األوليت في طور التغلظ
 :7الخطوة السببعت الرومبث النطف
 :15الخطوة الخبمست عشر الرومبث النطف
ملون الحذيذ-هيمب توكسليه -طريقت ويكرث
1250x
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صورة( )3المرحلت التبسعت للذورة المنشئت
للنطف
 :Aسليفبث النطف مه النوع A
 :Lالخاليب النطفيت االوليت في الطور الخيطي.
 :Pالخاليب النطفيت االوليت في طور التغلظ
 :9الخطوة التبسعت الرومبث النطف
ملون الحذيذ-هيمب توكسليه -طريقت ويكرث
1250x

صورة( )4المرحلت الحبديت عشر للذورة المنشئت
للنطف
 :Aسليفبث النطف مه النوع A
 :Zالخاليب النطفيت األوليت في الطور أالزدواجي
 :Diالخاليب النطفيت األوليت في طور التضبعف
 :11الخطوة الحبديت عشر الرومبث النطف
ملون الحذيذ-هيمب توكسليه -طريقت ويكرث 1250x
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جدول (:)1يمثل ارتفاع الخاليا الظهارية وأقطار النبيبات الناقلة للمني خالل المراحل المختلفة للدورة
المنشئة للنطف (بالماكيروميتر )

حجم العٌنة = 50
ٌ = Hمثل ارتفاع الخالٌا الظهارٌة المبطنة للنبٌبات الناقلة للمنً.
ٌ = Dمثل قطر النبٌب الناقل للمنً.
* = تعنً وجود فرق معنوي بمستوى احتمال P > 0.05
 = +S.Eتعنً المعدل  +الخطأ القٌاسً.
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مخطظ ()1
يوضح مراحل الذورة المنشئت للنطف
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المناقشة:
أظهرت دراسة المقاطع النسٌجٌة وجود
( 12مرحلة) للدورة المنشئة للنطف تم تصنٌفها
طبقا ً إلى الترابطات الخلوٌة المختلفة فً النبٌبات
الناقلة للمنً وهذا ٌتفق مع نتائج
الباحثٌن)8102و )00فً خنزٌر غٌنٌــــا
والهامستر الصٌنً وحٌوان الشري جنس
( , )Crocidura wataseiبٌنما صنفت الدورة
المنشئة للنطف إلى ( 14مرحلة) فً الجـرذ
و(8مراحل)فً األرنب و(10مراحل)فً حٌوان
االبوسـوم  ,فضالً عن وجود ( 13مرحلة) فً
حٌـوان الشري جنس َSuncus murinus
و(6مراحل)فً الكبش )(8,12,13,14,15,16
وهذا ٌختلف مع نتائج دراستنا الحالٌة.
وتتفق نتائج دراستنا بخصوص وجود
تغٌرات وفروق معنوٌة بمستوى احتمال (0.05
>  )Pفً معدل القطر وارتفاع الظهارة للنبٌب
الناقل للمنً خالل المراحل المختلفة للدورة
المنشئة للنطف مع نتائج الباحثٌن ),(17,18
كما نتفق فً نتائج دراستنا مع ما توصل إلٌه
الباحثون) (13,16فً حدوث زٌادة معنوٌة فً
معدل القطر وارتفاع الظهارة للنبٌب الناقل
للمنً فً المراحل التً تحوي جٌلٌن من
أرومات النطف  ,كما ٌصل النبٌب الناقل للمنً
إلى أعلى معدل للقطر وأعلى ارتفاع للظهارة
فً المرحلة التً تحدث فٌها عملٌة التنطف,
بٌنما ٌالحظ حدوث انخفاض معنوي فً معدل
القطر وارتفاع الظهارة للنبٌب الناقل للمنً فً
المراحل التً تحوي جٌالً واحداً من أرومات
النطف .
وقد بٌن الباحثون ( )19أن تكاثر الخالٌا
المنشئة للنطف هو العامل الرئٌسً المسؤول
عن زٌادة أقطار النبٌبات الناقلة للمنً  ,بٌنما
ذكر الباحث ( )20أن الزٌادة الحاصلة فً طول
وقطر النبٌب الناقل للمنً تحدث بسبب زٌادة
فعالٌة خالٌا سرتولً وخالٌا الٌدك.
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