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عد التفريقي على ال وتأثيره الشبق ألناث الماعزالجبليدورة  اآلستروجين خالل هرمون قياس مستوى 
  الدم البيضلخاليا 

 فاطمة جمعة أصغر
 قسم الثروة الحٌوانٌة ـ كلٌة الزراعة ـ جامعة كركوك 

 
 الخالصة

العائدة لجنس  عل(الجبلً )الوالماعز ا اتاناث من حٌوان  7 جرت الدراسة الحالٌة على         
Capre.ibex   فً  لدٌهموباألعتماد على السجالت المتوفرة   سنوات 4 – 3تراوحت اعمارهم مابٌن ،

حٌث  كغم30-25ـن تراوحت اوزانها ما بٌ و من الموسم التناسلًض حدٌقة حٌوانات بغداد / متنزه الزوراء

قٌاس  وأستهدفت الدراسة ال مدة الدراسةوطوضعت جمٌع حٌوانات الدراسة تحت الظروف البٌئٌة الطبٌعٌة 
العد  وتأثٌرها على األصفري(و الشبقوماقبل الشبق ( دورة الشبق مددمستوى هرمون اآلستروجٌن خالل 

وجود فرق معنوي واضح خالل مدد الدورة الجنسٌة  الحالٌة بٌنت نتائج الدراسة الدم البٌضاء. لخالٌاالتفرٌقً 
حٌث نالحظ تغلب مدة الشبق على باقً  (P > 4.45)ستروجٌن عند مستوى فٌما ٌتعلق بتركٌز هرمون األ

 702644كما لوحظ أعلى مستوى لهرمون األستروجٌن عند الٌوم األول من مدة الشبق والتً بلغت ،المدد
 ننغم /مل 405724سجلت أدنى تركٌز لها خالل الٌوم التاسع عشر من مدة األصفري والبالغة  ننغم/مل بٌنما

خالل المدد الثالثة مع  (P > 4.45)لم ٌكن الفرق معنوٌا عندف ٌما ٌتعلق بعدد خالٌا الدم البٌضاء العدلة ،أما ف

، وفٌما ٌخص أٌام الدورة الجنسٌة وجد فرق معنوي بٌن الٌوم  مدة الشبق على باقً المدد حسابٌا فقط تفوق
والٌو م  % 54.544 ء العدلة والبالغة الثالث من مدة الشبق والذي سجل أعلى نسبة من خالٌا الدم البٌضا

مدة ماقبل الشبق . فً حٌن أن خالٌا الدم البٌضاء الحمضة والقعدة والوحٌدة النواة لم  تظهر فرق الثانً من 
خالل مدد الدوره الجنسٌة كما لم ٌالحظ أي فرق معنوي بٌن أٌام الدورة  (P > 4.45)معنوي عند مستوى

على مدة الشبق واألصفري حسابٌا فقط حٌث بلغت على التوالً  64.444بق الجنسٌة. تفوق مدة ماقبل الش
 4.45)بالنسبة لخالٌا الدم البٌضاء اللمفٌة ، كما لم ٌالحظ أي فرق معنوي عند مستوى  57.405و53.535

< P)  خالل أٌام الدورة الجنسٌة مع زٌادة واضحة خالل الٌوم الثانً لمدة ماقبل الشبق لتعود باألنخفاض

تسجل أقل نسبة خالل الٌوم الثالث من مدة الشبق . نستنتج من ذلك وجود تأثٌر واضح لهرمون األستروجٌن و
 على خالٌا الدم البٌضاء وباألخص العدلة والمفٌة ،بٌنما لم تؤثر على الحمضة ،القعدة والوحٌدة النواة  .

 
 المقدمة

لذا (  Halse  ،2444و Bendixsen) ل(ـلً )الوعباللغة العربٌة الماعز الجب(  Ibex ) تعنً كلمة        

شرعت الشعوب باالهتمام بتربٌة وتدجٌن الوعل كونها نوعاً من انواع الحٌوانات البرٌة وعدتها جزًء من 
، وعلٌه  مهم فضالً عن الفوائد االخرى مثل اللحوم والجلود الثروة الوطنٌة لما تمثله من تراث حضاري

والحفاظ علٌها من االنقراض وذلك من خالل تربٌتها وتكاثرها وجعلها احد  هااتخذت اجراءات عدة لحماٌت
حٌوانات المزرعة المكملة لالنتاج الحٌوانً لكونها من حٌوانات الرعً ذات االنتاج المتنـوع )الالمً ، 

ئة التً البٌ ٌمتلك الوعل صفات عدة ولعل مقاومته للظروف الجوٌة القاسٌة وقابلٌته على التكٌف مع (.0557
وأخرون  Hopkins  ) ٌوانبهذا الحٌعٌش فٌها من اهم الصفات التً شجعت مربً الحٌوانات على االهتمام 

 و  Stuweـوان )وبعض جوانب التكاثر لهذا الحٌ( ، اذ تناولت اكثر من دراسة موسمٌة التناسل 0575
Grodinsky ،0557 و Puschman ،0555  جرى الول مرة على (، اال انه الزالت هناك دراسات ت

 (.0553،وأخرون  Peinadoحٌوان الوعل مثل دراسة صفاته الدموٌة والكٌموحٌاتٌة فً اسبانٌا )

 بها ال بأس اما فً الوطن العربً فقد اجرٌت دراسات مسحٌة وعامة على الرغم من وجود اعداد 
 شبه الجزٌرة العربٌةمن الوعل  منتشرة فً بعض اقطار الوطن العربً كالسودان ، مصر ، فلسطٌن ، 

اما فً  (. Edmonds ،2442 و  Budd والسٌما االمارات العربٌة المتحدة ، سورٌا ، االردن والعراق )

 بعض الصفات  داخل القطر فقد تطرقت دراسات قلٌلة لبعض الجوانب المختلفة الخاصة بالوعل مثل
 2400/  6/  27وقبوله للنشر  04/3/2400تارٌخ تسلم البحث 

(، ودراسة التغٌرات الفصلٌة لبعض المعاٌٌر الفسلجٌة المهمة 0557واالنتاجٌة للذكور )سلمان ، سلجٌة الف
( ، كما تمت دراسة اخرى لتضرٌب ذكور 0557للذكور اٌضاً فً المنطقة الوسطى من القطر )الالمً ، 

ودراسة (2444هروان )الصائغ وجماعته ، اعز المحلً االسود فً منطقة النالوعل مع اناث الم
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(التً تناولت دراسة بعض الصفات الفسلجٌة ألناث الوعل فً وسط العراق والتً 2444)أصغر،
السلوكٌة ، طبٌعة مثل  متابعة الدورة الجنسٌة وبعض التغٌرات المرافقة لها ، تحدٌد الموسم التناسلًشملت)

قٌاس ،  جسم  والمسحات المهبلٌةاالفرازات المهبلٌة ، درجة االس الهٌدروجٌنً ، درجة حرارة المهبل وال
والتً تضمنة دراسة مستوى  ولمتابعة هذه الدراسة تم أجراء البحث الحالً ، مستوى هرمون البروجستٌرون

 .الدم البٌضاء خآلٌا وتأثٌرها على  الجنسٌةدورة ال مددهرمون اآلستروجٌن خالل 
 

 مواد البحث وطرائقه
اث بالغةة . كانةت متواجةدة فةً حدٌقةة حٌوانةات بغةداد / متنةزه الةزوراء ان  7 تمت الدراسة الحالٌة على        

 لكةل سبق الوالدة مةرة واحةدة علةى االقةلسنوات وقد  4 – 3التابع المانة بغداد تراوحت اعمار االناث ما بٌن 

وضعت الحٌوانةات تحةت الظةروف  .وضمن الموسم التناسلً )منتصف تشرٌن الثانً الى منتصف شباط( منها
علةى شةكل  عٌة من اضاءة ودرجة حرارة ورطوبةة طةوال مةدة الدراسةة. غةذٌت الحٌوانةات علةى النخالةة الطبٌ

أخةذ نمةاذج ،  حٌوانةاتلل  واخرى مسائٌة فضالً عن توفٌر العلف االخضر )الجت( طوال الٌةوم وجبة صباحٌة
 اٌةام ق والتةً تضةمنتوعلةى مةدار دورة الشةب األعتماد على جدول ثابتوب الدم وعلى مدار دورة جنسٌة كاملة

الشبق ثم الٌوم االول ، الثالث والخامس من بداٌة مدة االصفري لتستمر المتابعة ذاتها كةل ثالثةة اٌةام حتةى  مدة
تةةم جمةةع نمةةاذج الةةدم مةةن الورٌةةد الةةوداجً لقٌةةاس مسةةتوى هرمةةون  بق حٌةةثنهاٌةة المةةدة اعقبهةةا مةةدة ماقبةةل الشةة

وخالٌةة مةن مةادة مةانع تخثةر الةدم والتةً سةً  سةً 04جٌةة سةعة ابٌب اختبار زجااناآلستروجٌن وتم أستخدام  
سةً مةن الةدم فةً كةل مةرة ومةن ثةم ٌةتم فصةل  سة5ًأخذ تحٌث كانت ثبت علٌها رقم الحٌوان وتارٌخ المتابعة.
ثم تفصل المصل وٌتم تجمةدها  ،  دقٌقة  05دورة /دقٌقة ولمدة 3444المصل بأستخدام جهاز الطرد المركزي 

فةةً مختبةةر التحلةةٌالت  اآلسةةتروجٌنقٌةةاس مسةةتوى هرمةةون  قلهةةا الةةى المختبةةر حٌةةث تةةملحةةٌن ن 5م24 -فةةً 
و تقنٌةة الترسةٌب بالمضةاد  Radioimmunoassayوباستخدام الطرٌقة الشعاعٌة المناعٌة  الخاصة الهرمونٌة

 BIOSOURCEشةركة  قبل التً جهزت من (kitمستعمالً عدة ) Double antibody techniqueـً الثا

– RIA-CT KIT . 
 Thrallوحسب الطرٌقة ) لشمان بأستخدام صبغة فقد تمالدم البٌضاء  لخالٌاالعد التفرٌقً  ألجراءأما       

البٌانات أحصائٌا بأستعمال  حلٌلتكما تم  ، الدم البٌضاء لخالٌا ألجراء العد التفرٌقً(2444وجماعته ،
 ( . >P 4045وعلى مستوى )كن دن ( وبأستخدام فحصSAS ،2445البرنامج اآلحصائً الجاهز )

 
 النتائج والمناقشة 

أظهرت نتائج  الدراسة الحالٌة وجود فرق معنوي واضح خةالل مةدد الةدورة الجنسةٌة  -: هرمون األستروجين
حٌةث نالحةظ تغلةب مةدة الشةبق علةى بةاقً  (P > 4.45)فٌما ٌتعلق بتركٌز هرمون األستروجٌن عند مسةتوى 

نةنغم /مةل 205565غم /مةل ولتلٌهةا مةدة األصةفري وماقبةل الشةبق علةى التةوالً نةن607504المدد والتً بلغت  
( فةً 2445)ولقد تطابقت هذه النتائج مع ما توصل الٌه أصغر وعبةد الةرحمن (،0 ننغم/مل )جدول002575و

تركٌةز لمسةتوى هرمةون البروجسةترون  أقةل فً وسط العراق حٌث أكةد أن دراستهم على أناث الوعل الجبلً 
  Noakes (0556)ذه الدراسة مع ما أشار الٌةه هكما أتفقت ،ننغم /مل  4.54والبالغة  الشبقل مدة تكون خال

نتةائج  وتقاربةت ،عالمةات الشةبق علةى األنةاث لهرمون األستروجٌن تكون مع بدأ ظهور من أن أعلى مستوى 
ألسةةتروجٌن فةةً مةةن أن أعلةةى مسةتوى لهرمةةون ا( 2442فةةً سةةالم وجماعتةه ) مةةاوردمةع  أٌضةةا هةذه الدراسةةة

أن ( 2)  جةدول حٌةث ٌوضةح نةنغم /مةل. 5دورة الشبق وتصل الى تكون فً الٌوم األول من  والماعز األغنام
ننغم/مةل ومةن  702644عند الٌوم األول من مدة الشبق والتً بلغت  تكون أعلى مستوى لهرمون األستروجٌن

الشةةبق دون أن ٌكةةون لهةةا تةةأثٌر معنةةوي عنةةد ثةةم بةةدأت باألنخفةةاض تةةدرجٌا عنةةد الٌةةوم الثةةانً والثالةةث مةةن مةةدة 
،وقةةد سةةجلت أدنةةى تركٌةةز لهةةا خةةالل الٌةةوم التاسةةع عشةةر مةةن مةةدة األصةةفري والبالغةةة  (P > 4.45)مسةةتوى 
مقارنةة مةع الٌةوم العاشةر ،الثالةث عشةر  (P > 4.45)ننغم /مل والتً لم تكن معنوٌة عنةد مسةتوى   405724

(ولتعةةود 2بةةالٌوم األول ،الثالث،الخةةامس والسةةابع )جةةدول رقةةم والسةةادس عشةةر،بٌنما كانةةت معنوٌةةة مقارنةةة 
ننغم/مةل  204044نةنغم /مةل و004644باألرتفاع فً الٌةوم األول والثةانً مةن مةدة ماقبةل الشةبق والتةً بلغةت 

 على التوالً . 
من أن أعلى مستوى لتركٌز  Noakes (0556) و (2442سالم وجماعته)وهذا ٌتطابق مع ماأشار الٌه  

لتنخفض بعد ذلك بشكل تدرٌجً وسرٌع حٌث  األستروجٌن تكون فً الٌوم األول من مدة الشبق هرمون
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الى مدة ماقبل الشبق التالٌة كما أتفق  ننغم /مل تقرٌبا فً الٌوم الثانً من دورة الشبق وتستمر كذلك2تصل 
الٌوم األول من تدنً مستوى هرمون البروجستٌرون خالل  Fausk (0556)( و2444مع ما سجله أصغر)

 Tanka)ًٌادة هرمون األستروجٌن خالل الطور الجرٌبـأرتفاع وس من مدة الشبق والذي ٌعزى الىوالثانً 
اقبل ـمدة منتٌجة لتحلل الجسم األصفر مسبقا أثناء   ( 2444وجماعته   Jainudeenو  0555وجماعته 

  .   (0550وجماعته  Sluaghter) و جرٌبات مبٌضٌة جدٌدة ـونم الشبق
 عد خاليا الدم البيضاء التفريقي 

بٌن  (P > 4.45)لم تظهر الدراسة الحالٌة فرق معنوي  -:  Neutrophils( خاليا الدم البيضاء العدلة 1

 و األصفري (من حٌث عدد خالٌا الدم البٌضاء العدلة والبالغةاقٌل الشبق ،الشبق ـمدد الدورة الجنسٌة )م

مع تغلب مدة الشبق حسابٌا فقط لتلٌها مدة  (0)جدول  التوالًعلى  % 35.230 ،42.355% ،33.244%

فً أناث  الكلً عدد خالٌا الدم البٌضاء ضٌعمل على خف ولكون هرمون األستروجٌن األصفري فماقبل الشبق
العدلة لخالٌا الدم البٌضاء  وبما أن الوظٌفة األساسٌة المناعة فً الجسم الثدٌٌات وبالتالً تؤدي الى خفض 

فقلتها تعرض الجسم لمخاطر األصابة  حٌث تعتبر الخط الدفاعً األول للجسم األجسام الغربٌة لعمةهً ب
ٌتحفز نخاع العظم لتكوٌن أعداد كبٌرة فعند أصابة أي جزء من األنسحة بجسم غرٌب  لذلك باألجسام الغرٌبة

ي بٌن أٌام مدد الدورة ،كما لم ٌالحظ وجود فرق معنو( 2443،وجماعته  و الحمود 0556 جنٌد ، ) منها
والتً أظهرت % 54.544، حٌث أن الٌوم الثالث من مدة الشبق سجلت أعلى قٌمة للعدالت والبالغة  الجنسٌة

( . 2)جدول  % 34.444ً من مدة مـاقبل الشبق والباـلغة وم الثان( عن الPٌ > 4.45)فرق معنوي 
األسبانً حٌث  الوعل الجبلً على (1993).وجماعته  Peinadoوتقاربت نتائج هذه الدراسة مع ماوجده 

%فً الماعز 35.4%فً حٌن أنها كانت 30.5ألحظ أن معدل خالٌا الدم البٌضاء العدلة تبلغ 
فً على ذكور الوعل الجبلً  (0557أٌضا مع ماوجده الالمً )وتقاربت  (Bhargava  ،0554المدجن)

 . حٌث تأثٌر الموسم الحار الموسمٌن البارد والمعتدل ولكنها أعطاة فرقا كبٌرا من
( P > 4.45)لةم ٌكةن هنةاك فةرق معنةوي عنةد مسةتوى  -: Esoinophilsخاليا الددم البيضداء الحمضدة  (2 

،كمةا لةم تسةجل أٌةام الةدورة الجنسةٌة ( 0 حمضة )جدولبٌن مدد الدورة الجنسٌة من حٌث خالٌا الدم البٌضاء ال
تواجةد ٌعةود ذلةك الةى  ( و2)جةدول  ( P > 4.45)مسةتوىبالنسبة لخالٌا الدم الحمضةة أي فةرق معنةوي عنةد 

فةةً حالةةة األصةةابة  لهةةاالوظٌفةةة األساسةةٌة  حٌةةث تكةةونبأعةةداد قلٌلةةة فةةً الةةدم الحمضةةة  البٌضةةاء خالٌةةا الةةدم
معنةوي لهرمةون األسةتروجٌن علٌهةا األصةابة بالطفٌلٌةات لهةذا لةم ٌالحةظ أي تةأثٌر بالحساسٌة وبعةض حةاالت 

ً الموسةمٌن فة( علةى ذكةور الوعةل 0557نتائج هذه الدراسة مع ماوجةده الالمةً )( ، وتقاربت 0556)جنٌد ،
ولكنهةا أعطةت فرقةا واضةحا عةن نتةائج الموسةم الحةار والبالغةة  %لكالهمةا  2.5البارد والمعتدل والتً بلغةت 

 علةةى الوعةةل الجبلةةً األسةةبانً و (1993)وجماعتةةه   Peinadoمةةع ماوجةةده تقاربةةت كمةةا أنهةةا %  4.05
(Bhargava  ،0554  ) 0.0%و 0.5حٌةث كانةت نسةبة خالٌةا الةدم البٌضةاء الحمضةة على المةاعز المةدجن 

 %على التوالً .
 4.45)عدم وجود فةرق معنةوي لوحظ خالل الدراسة الحالٌة  -: Basophilesخاليا الدم البيضاء القعدة  (3
< P4.7544حٌةةث بلغةةـت اعدٌةةة القدم البٌضةةاء ـ( واضةةح بةةٌن مةةدد الةةدورة الجنسةةٌة مةةن حٌةةث عةةدد خالٌةةا الةة 

كمةا لةم تسةجل أي فةرق معنةوي بةٌن أٌةام مةدد الةدورة ( 0 على التوالً )جدول % %4.3636، %4.3333،
القاعدٌة علةى البلعمةة وٌكةون وظٌفتهةا وٌعود سبب ذلك الى ضعف أو أنعدام قابلٌة الخالٌا  (2 الجنسٌة )جدول

)الحمةود و   ًالٌة التخثر فً الةدم داخةل الجسةم الكةائن الحةط األساسٌة أنتاج مادة الهٌبارٌن التً تساهم فً تثبٌ
 (1993)وجماعتةه   Peinado وهو ٌتفق مةع كةل مةن ( Brown ،0576و 0556، جنٌد ،   2443ٌوسف ،

كمةا تقاربةت نتةائج  علةى المةاعز المةدجن (   Bhargava  ،0554)فً دراسته على الوعل الجبلً األسبانً و

% للمواسم الباددة ،المعتدلةة  4.46% ، 4.43%،  4.42( حٌث بلغت 0557مً )هذه الدراسة مع نتائج الال
 فً ذكور الوعل الجبلً . حارةوال

لةم تسةجل الدراسةة الحالٌةة أي فةرق معنةوي عنةد  -:  Monocytes الوحيددة الندواة ( خاليا الدم البيضداء 4 
( وكةذلك الحةال 0 ( فً عدد خالٌا الدم البٌضاء األحادٌة بةٌن مةدد الةدورة الجنسةٌة )جةدولP > 4.45)مستوى

والسبب فةً ذلةك ٌعةود لكةون الوظٌفةة األساسةٌة لخالٌةا الةدم البٌضةاء  (2  )جدولبالنسبة ألٌام الدورة الجنسٌة 
(  Brown ،0576و 0556جنٌةد ، و  2443الحمةود و ٌوسةف ،) األحادٌة هً بلعمةة األجسةام الغرٌبةة فقةط 

 فً دراسةته علةى الوعةل الجبلةً األسةبانً   (1993)وجماعته   Peinado وهذا ٌتفق مع ماأشار الٌها كل من
الالمةً كما توافقةت مةع نتةائج  ( Bhargava  ،0554) المدجن  %بالنسبة للماعز 2.0% و 0.0حٌث بلغت 
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م البةاردة ،المعتدلةة والحةارة علةى %للمواسة 4.04، %  0.4% ، 4.0(حٌث الحظ أنهةا تتةراوب بةٌن 0557)
 التوالً .

( تةةةأثٌر واضةةةح لهرمةةةون 0) ٌالحةةةظ مةةةن الجةةةدول  -:  Lymphocytes( خاليدددا الددددم البيضددداء اللمفيدددة 5
 > 4.45)  على تقلٌل أعداد الخالٌا اللمفٌة حسةابٌا دون أن ٌكةون لهةا تةأثٌر معنةوي عنةد مسةتوىاألستروجٌن 

P لةم حٌةث ضةاء اللمفٌةة خةالل مةدة األصةفري ثةم ماقبةل الشةبق ، ٌالٌةا الةدم البخ( خالل مدة الشبق لتلٌها أعداد

علةى أعةداد خالٌةا الةدم البٌضةاء اللمفٌةة كمةا سةجل الٌةوم ٌام مدد الدورة الجنسٌة ألبٌن معنوي  رتأثٌ ٌالحظ أي
ماقبةل  مةدة عةدد خةالل الٌةوم الثةانً مةن ىخالٌةا الةدم البٌضةاء لتقابلهةا أعلة الثالث من مدة الشةبق أقةل عةدد مةن

وٌمكن تعلٌل ذلك األنخفةاض ( 2 ( )جدولP > 4.45)الشبق مع وجود فرق معنوي واضح بٌنها عند مستوى 

أد أن األجهةاد تسةبب فً عدد خالٌا الدم البٌضاء اللمفٌة بعوامل األجهاد الناجم عن تأثٌر هرمون األسةتروجٌن 
 Adreno corticotropic hormone (A.C.T.H)زٌادة فً أفراز هرمون المحرض لقشرة الغدة الكظرٌة 

 والتةً بةدورها تسةةبب زٌةادة فةً أفةةراز السةتٌروٌد القشةري )الكةةورتٌزون ( والمسةؤول بشةكل مباشةةر عةن قلةةة 
وتقاربت نتائج هذا البحث مةع ماتوصةل الٌهةا الالمةً .    (Dickson ،0574أعداد الخالٌا اللمفٌة فً الجسم )

علةى الوعةل األسةبانً  (1993)وجماعتةه   Peinado وط العةراق (على ذكور الوعل الجبلةً فةً وسة0557)
  Bhargava)%فةً المةاعز المةدجن  57.7فً حٌن أنها بلغت % 65.2حٌث بلغت نسبة خالٌا الدم البٌضاء 

،0554 ). 
 

( تركٌز هرمون اآلستروجٌن وتأثرها على خالٌا الدم البٌضاء)العدلة،الحمضة،القاعدة،االحادٌة 0الجدول )
 ٌة(  خالل مدد الدورة الجنسٌةواللمف

 مدة اآلصفري  مدة الشبق  مدة ماقبل الشبق  مدد الدوره الجنسٌة 
معدل تركٌز هرمون اآلستروجٌن 

 )ننغم/مل(
1.2975 C  6.7810 A    2.5865 B   

   A  42.385 A  38.231 A 33.200  خالٌا الدم البٌضاء العدلة 
   A  1.8462 A  1.7308 A 3.4000    خالٌا الدم البٌضاءالحمضة 
   A  0.3333 A  0.3636 A 0.7500  خالٌا الدم البٌضاء القاعدة 

   A   2.769  A  3.385 A  2.800 خالٌا الدم البٌضاء اآلحادٌة  
   A  53.538 A  57.019 A 60.000  خالٌا الدم البٌضاء اللمفٌة

  القٌم تمثل المتوسط الحسابً  - 
 (P < 0.05عدم وجود فرق معنوي)ضمن الصف الواحد تعنً  شابهةاالحرف المت -
 (P < 0.05وجود فرق معنوي على مستوى ) ضمن الصف الواحد تعنً االحرف المختلفة  -
  مما سبق نستنتج ماٌلً :ـ 

( لهرمون األستروجٌن خالل مدة الشبق مقارنة مع مدتً P > 4.45)عند مستوى  معنويأرتفاع   – 8

 .واألصفري  ماقبل الشبق
مستوى خالٌا الدم البٌضاء العدلة أرتفاع مستوى هرمون األستروجٌن خالل مدة الشبق أدى الى أرتفاع   – 2

( لتلٌها مدة األصفري فما قبل الشبق P > 4.45)معنوي عند مستوى حسابٌا دون أن ٌكون لها أي تأثٌر 

 وعلى التوالً .
 ،القعدة واألحادٌة . الحمضة تروجٌن على خالٌا الدم البٌضاء لم ٌالحظ أي تأثٌر معنوي لهرمون األس  – 3
خالل مدة الشبق دون أن  هرمون األستروجٌن خالٌا الدم البٌضاء اللمفٌة أنخفض مع أرتفاع مستوى - 4

  ( مع مدتً ماقبل الشبق واألصفري . P > 4.45)وى ـٌظهر أي فرق معنوي عند مست

( الماعز البريأوسع وعلى أعداد أكبر من حٌوانات الوعل الجبلً ) فسلجٌة أجراء دراساتأوصً ب وعلٌه 
ومدى أمكانٌة تدجنها وتحوٌلها الى أحد  الطبٌعٌة ةلتحدٌد صفاته اأنتاجٌة والتناسلٌة فً الظروف البٌئٌ

 . حٌوانات المزرعة األنتاجٌة

 
الوحٌدة   دلة،الحمضة،القاعدة،( تركٌز هرمون اآلستروجٌن وتأثرها على خالٌا الدم البٌضاء)الع2الجدول  )

 واللمفٌة( خالل أٌام الدورة الجنسٌةالنواة 

 كرٌات الدم البٌضاء   االٌام             
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 مدد الدورة
 الجنسٌة 

 خالٌا الدم البٌضاء غٌر الحبٌبٌة خالٌا الدم البٌضاء الحبٌبٌة

تركٌز هرمون 
 اآلستروجٌن
 )ننغم/مل(

خالٌا الدم 
البٌضاء 
 العدلة%

خالٌا الدم 
البٌضاءال
 حمضة%

خالٌا الدم 
البٌضاء 
 القاعدة%

خالٌا الدم 
البٌضاء 
الوحٌدة 

 النواة%  

خالٌا الدم 
 البٌضاء المفٌة%

مدة ما قبل 
 الشبق

1  1.0600  EF 

 

35.173A

B 

3.667 A 0.5000 BC                                        3.000 A 57.667 AB  

2 2.0100 DE   30.000 B 3.000 A 1.0000 B 2.500 A 63.500 A 

 مدة الشبق

1  7.2600 A 
41.000 

AB 
2.000 A 0.3333 BC 3.571 A 55.143 AB 

2 6.4667 AB  
40.750 

AB 
1.500 A 0.3333 BC 2.000 A 55.750 AB 

3  6.0550 AB 50.500 A 2.000 A 1.0000 B 1.500 A 43.500 B 

 مدة 
 االصفري

1  5.8160 B 
38.286 

AB 
2.143 A 0.3333 BC 2.714 A 57.000AB 

3  4.4560 C 
36.714 

AB 
1.857 A 0.3333 BC 2.857 A 59.571 AB 

5 3.5580 C  
40.000 

AB 
1.429 A 0.1667 BC 4.000 A 54.000 AB 

7  3.2000 CD 
34.857 

AB 
0.572A 0.3333 BC 2.571 A 61.000 AB 

10   1.7620 EF 
41.857 

AB 
1.714 A 0.3333 BC 3.857 A 50.429 AB 

13 0.7560 EF 
34.143 

AB 
1.571 A 0.1667 BC 2.143 A 62.286 A 

16 0.5720 F 
42.429 

AB 
2.143 A 0.3333 BC 4.857 A 55.714 AB 

19 0.5720 F 
36.667A

B 
3.333 A 1.0000 B 5.000 A 55.000 AB 

   القٌم تمثل المتوسط الحسابً  -
 (P < 0.05عدم وجود فرق معنوي)ضمن الصف الواحد تعنً  هةاالحرف المتشاب -
 (P < 0.05وجود فرق معنوي على مستوى ) ضمن الصف الواحد تعنً االحرف المختلفة  -
 

ESTROGEN LEVEL DETERMINATION DURING ESTRUS CYCLE OF 

CAPRI . IBEX FEMALES AND ITS EFFECT ON WHITE BLOOD CELL 

Fatima J. Azgar* 

Kirkuk University 

College of Agriculture 

 

Summary 

          This study was carried on (7) females  Caper . ibex, age between 3 – 4 years 

at Baghdad Zoo /Al – Zawrra park within reproductive season .The body weight 

between 25 – 30 kg .All the animals were put under environmental conditions .The 

aim of this study was to measure the blood estrogen level during the estrous cycle 
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(proestrous , estrous and diestrous) and the effect on the differential white blood cell 

count . 

Results of this study showed   significant differences during estrous cycle period 

about serum estrogens concentration in (P<0.05) ,which recorded the highest level 

at the first day of the estrous  period (7.2600 ng/ml) ,while the lowest level (0.5720 

ng/ml) was at 19
th

 day of diestrous period . The differential white blood cell count 

showed  no significant differences between the  estrous cycle period about 

neutrophils , but there were significant differences between 3
rd

 day of estrous period 

(50.500) and 2
nd

 day of proestrous period . while there were no significant 

differences recorded in esnophils ,basophiles and monocyts during estrous cycle 

period also between cycles day . lymphocytes showed  no  significant differences 

between  proestrous  period (60.000) and estrous and diestrous period (53.538 and 

57.019) also between estrous cycle day . 

It may be concluded that , estrogens hormones affected on the  neutrophils and 

lymphocytes ,but there was no effect on  esnophils ,basophiles and monocyts .               
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