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 Endocrine glands الغدد الصم

  

مجموعة من الخاليا أو األعضاء التي تنحصر وظيفتها عن عبارة وهي غدد ذات إفراز داخلي هي  الغدد الصم:

 واللمف.  تصب مباشرة في الدمو هرموناتالاألساسية في تكوين وإفراز 

 من هذه الغدد نذكر: 

 .الغدة النخامية -1

 .الغدة الصنوبرية -2

 .الغدة الدرقية -3

 .الغدد جارات الدرقية -4

 .)الغدة فوق الكلية(الكظر غدة  -5

تعتبر الغدد الصم الجهاز التنظيمي للكائن الحي، فهي المسؤولة عن تنظيم التناسل والنمو واالستقالب الغذائي 

والمحافظة على عالقة أعضاء الجسم ببعضها البعض وبالتالي المحافظة على وحدة وظائفه وتالؤمه مع ظروف 

 .المتغيرة بشكل دائمالداخلية والخارجية الوسط 

 

 :األدوات والمواد الالزمة -

 أدوات تشريح. -1

 .نوع من أنواع الطيور -2

 أطباق بتري فيها قطن مبلل بمحلول فيزيولوجي. -3

 يزان عادي لتقدير الوزن الحي للطير، وميزان حساس لتقدير وزن الغدة المدروسة.م -4

 

 :Pituitary gland أوالً: الغدة النخامية

صغيرة الحجم وذات شكل لى عمل ونشاط الغدد الصم األخرى وهي تقع في المنطقة تحت الدماغية وتشرف ع

 ( غرام.1-0.5نسان ما بين )الدجاج بضعة ميليغرامات وعند اإل بيضوي، ويتراوح وزنها في
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 إجراء االستئصال:كيفية 

 (.1بالنظر مكان الغدة النخامية عند طائر الدجاج )الشكل يحدد  -1

 يذبح الطائر ويفصل الرأس ثم يسلخ الجلد عن الرأس. -2

، ثم نقطع هذا الجزء بأداة حادة Uعلى قحف الرأس ومن العين اليمنى إلى العين اليسرى شكل حرف  نرسم -3

 مع الحذر من تخريب الدماغ ثم يرفع الجزء المقطوع من القحف باتجاه العينين ويفضل فصله عن الرأس كلياً.

فيتدلى الدماخ، ثم نقطع العصبين العينيين فتبقى الغدة النخامية في التجويف العظمي  يقلب الرأس لألسفل -4

 الخاص بها في مكان القطع.

5-  ً طولياً في القحف الفارغ حتى منطقة التجويف الخاص بالغدة النخامية ثم نقوم بفصله إلى قسمين  نعمل شقا

 ضحة.تبدو واالتي متساويين مع الحذر من تخريب الغدة النخامية 

 نستأصل الغدة النخامية بملقط من مكانها ونضعها في طبق بتري ونوزنها. -6

 

 

 : موقع الغدة النخامية عند الدجاج(1الشكل )
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 :Pineal gland ثانياً: الغدة الصنوبرية

. وزنها في (2)الشكل  عبارة عن غدة صغيرة الحجم، بيضوية الشكل، تقع فوق الحدبتين التوأميتين في الدماغ

ملغ، بينما في الطيور  1300-400 حوالي ملغ وفي الخيول 280 حوالي ملغ، وفي األبقار 120حوالي الثيران 

 ملغ ولونها قرنفلي. 5حوالي 

 االستئصال: كيفية

 بعد أن نقص عظم القحف )كما في طريقة استئصال الغدة النخامية( تبدو الغدة الصنوبرية واضحة. -1

 وزنها.قوم ببملقط ونضعها في طبق بتري ون بريةنستأصل الغدة الصنو -2

 

 (: توضع الغدة الصنوبرية والغدد الصم األخرى عند الطيور.2الشكل )
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 :Thyroid gland ثالثاً: الغدة الدرقية

 وهي من أكبر الغدد الصم في الجسم، وتقع في القسم األمامي للرقبة على جانبي القصبة الهوائية في الثديات، بينما

 (Thymus gland) في الطيور فتقع في قاع الرقبة عند آخر فص من فصوص الغدة التيموسية )الصعترية(

 .(2)الشكل 

وتتكون الغدة الدرقية من فصين بيضاويين )أيمن وأيسر( متصلين في الثديات ومنفصلين في الطيور وذات  شكل 

 مغزلي ولون وردي.

ملغ وفي  100-40غ وفي الطيور  10-5وفي األغنام  غ 40-25حوالي يبلغ وزن الغدة الدرقية في الخيول 

 غ. 30-25حوالي نسان اإل

 

 جراءات االستئصال:إ

 قص جلد الرقبة طولياً من بداية الصدر حتى نهاية الرقبة، ثم نباعده إلى الجانبين. -1

على شكل  التيموسيةستجد الحبل العصبي على جانبي الرقبة بشكل خيط أبيض، تتوضع على امتداده الغدة  -2

ية التيموسية ستجد الغدة الدرقالغدة  فصوص )تشبه حبة الترمس( دهنية الملمس. وبعد آخر فص من فصوص

 حبة الترمس(.ذات شكل مغزلي ولون وردي فاتح أو غامق. بينما التيموسية لونها باهت وشطلها مفلطح )

ل في طبق بتري يحتوي على قطن مبلل بمحلوربطهما بخيط(. ثم نضعها )يمكن نستأصل فصي الغدة الدرقية  -3

 فيزيولوجي.

 

 : Parathyroid Gland رابعاً: الغدة جار الدرقية

توجد بجانب الغدة الدرقية وشكلها دائري بيضاوي ولونها بني مصفر. تتكون من فصوص صغيرة الحجم عددها 

 حسب نوع الحيوان.  2-4

 .(2)الشكل  نتاج البيضإنامية جيداً لحاجتها العالية للكالسيوم في تكون هذه الغدة في الطيور 
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 :Adrenal gland خامساً: الغدد فوق الكلى )الكظر(

ونها بني غامق في حبة الفاصولياء ولكتلتان غديتان تقعان فوق القطبين العلويين للكليتين، وشكلهما بيضوي يشبة 

 .(2)الشكل  الثديات و في الدواجن يميل لألصفر

غ  5-3سم، وفي األغنام والماعز  2 – 1.5 حوالي غ وطولها 40-25يبلغ وزنها في الخيول واألبقار ما بين 

 م.م 15 - 12حوالي ملغ وطولها  400 - 200 . أما في الطيور فيتراوح وزنها ما بين سم 2 – 1.5 وطولها

 

 جراءات االستئصال:إ

 تشريح الحيوان المدروس بالطريقة التقليدية المعروفة.  -1

 .تعرف على أجزائة وخاصة القسم العلوي من الكليةالفصل الجهاز البولي و -2

فها قطن مبلل بمحلول فيزيولوجي، ونظفيه باستخدام مشرط حاد استأصل غدة الكظر، ثم ضعها في طبق بتري  -3

 (.ا)كل غدة على حدقم بوزنها جيداً ثم 


