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  شكر وتقدير
 بجامعة الملك فيصل لدعمها لهذا يعبر الباحث عن شكره وتقديره لعمادة البحث العلمي

البحث من خالل توفيرها لجهاز المسح الفوق صوتي الذي تم استخدامه للكشف عـن              
  . الحمل في النعاج
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  الملخص
إن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو استخدام جهاز الموجات الفوق صوتية للكشف على 

المشابه للهرمون ) Buserelin(اسى المعاملة باالبوزرلين الحمل فى نعاج العو
للتعرف على مقدرته على ) GnRH-agonist(المحرر لهرمونات الغدة التناسلية 

  .المحافظة على استمرارية الحمل في نعاج العواسي



  ٤

في المجموعة األولى .  نعجة لكل مجموعة٢٨تم تقسيم النعاج الى مجموعتين بواقع 
 مايكروجرام من مركب البوزرلين عن طريق العضل وذلك ١٠بـ تم حقن النعاج 

تم حقن ) مجموعة المقارنة(في المجموعة الثانية .  يوما من  بداية التزاوج١٢بعد 
تم توقيت الشياع في جميع النعاج ) . Normal Saline(النعاج بمحلول ملحي 

 ١٢ن المهبل بعد تم سحب اإلسفنجات م. بإستخدام اسفنجات البروجستاجين المهبلية
 وحدة ٥٠٠ مقدارها PMSGيوما ثم إعطاء جميع النعاج حقنة عضلية من الـ 

 ساعة من الحقن ٢٤ كباش على كل مجموعة من النعاج بعد ٣تم إدخال . دولية
 يوما من بداية ٢٥ للقيام بالتزاوج بشكل طبيعي ثم إخراجها بعد PMSGبواسطة الـ 

كما تم ،  يوما من بداية التزاوج٩٠تحديده بعد اما حدوث الحمل فقد تم . التزاوج
  .تسجيل عدد الوالدات لكل معاملة خالل فترة الوالدات

  %.٩٢,٥ يوما بعد التزاوج ٩٠لقد بلغت نسبة الدقة فى تشخيص الحمل فى عمر 
لم يوجد أي فارق معنوي بين المعاملتين في النسبة المئوية للوالدات الناتجة عن 

،  % ٣٥,٧ع بعد سحب اسفنجات البروجستاجين حيث بلغت التزاوج في اول شيا
هنالك زيادة في . للنعاج المعاملة بالبوزرلين ونعاج المقارنة على الترتيب % ٣٩,٣

نسبة الوالدات الناتجة عن التزاوج في اول وثاني شياع مجتمعين في النعاج المعاملة 
إالّ ان هذه الزيادة  %) ٦٧,٩(مقارنة بنعاج المقارنة  % ٨٢بالبوزرلين حيث بلغت 

  . لم تكن معنوية
لقد كان هنالك فارق معنوي في نسبة الوالدات الناتجة عن التزاوج في ثاني شياع بعد 

 % ٢٨,٦للنعاج المعاملة بالبوزورلين مقابل  % ٤٦,٤سحب اإلسفنجات حيث بلغت 
  ) .p<0.03(لنعاج المقارنة 

 الموجات الفوق صوتية للكشف علي تشير هذه النتائج الى امكانية استخدام جهاز
  .الحمل فى نعاج العواسى المعاملة باالبوزرلين بهدف زيادة معدالت الحمل والوالدة
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Abstract 
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The main objective of this study were to the ultrasonography scanning to determine 

pregnancy in Awasi ewes treated with Buserelin (which is a GnRH-agonist) to examine 

Buserelin ability to to maintain pregnancy in Awasi ewes. Ewes were divided into two 

groups (28 ewes/ group). In the first group, ewes were injected  with 10 micrograms of 

Buserelin (intra-muscular) 12 days after the start of mating. In the second group (control), 

ewes were injected with normal saline. Estrus were synchronized in all ewes using 

intravaginal progestagen sponges. An intramuscular 500 IU injection  of PMSG were 

given to all ewes soon after sponges removal. Natural mating was made by the 

introduction of three adult ram to each group 24 hours after PMSG injction, these rams 

were taken out 25 days later. Pregnancy were determined 90 days after the start of mating 

and Lambing rate were recorded for each treatment. 

The percentage of accuracy in using ultrasonography scanning to determine pregnancy at 

90 days after the start of mating were 95.2%. No significant differences were found 

between the two treatments in the percentage of lambing resulted from mating at the first 

estrus after progestagen sponge removal which was 35.7% and 39.3% for Buserelin and 

control treated ewes respectively. Also there were  an increase  in the total percentage of 

lambing resulted from  both, the first and the second estrus which was 82% and 67.9% 

for Buserelin and control treated ewes respectively. However, this increase was not 

significant. There was a significant differences in the percentage of lambing resulted 

from mating at the second estrus after sponge removal which was 46.4% and 28.6% for 

Buserelin and control treated ewes respectively (P<0.03). 

These results  indicate the possibility of using ultrasonography scanning to determine 

pregnancy in Awasi ewes treated with Buserelin in order to increase their pregnancy and 

lambing rates. 
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  المسح األدبي
تعتبر األغنام من أهم مقومات صناعة اإلنتاج الحيواني في المملكة العربية السعودية            
حيث يزداد الطلب عليها سنويا في الوقت الذي تظل اإلنتاجية محدودة رغـم ظهـور    

إن درجات الحرارة المرتفعة في معظم مناطق المملكـة         . مشاريع متخصصة عمالقة  
معظم مشاريع إنتاج وتسمين األغنام تقوم بإجراء عمليات        خالل فترات الصيف تجعل     

التناسل خالل فترات يكون الجو فيها أكثر اعتداال لتالفي مشكلة الموت المبكر لألجنة             
خالل فصل الصيف مما يجعل الحصول على أكثر من والدة واحدة في الـسنة لكـل                

  . حدود معينة نعجة عامال أساسيا يحدد مستويات اإلنتاج ويجعلها تتراوح في
إن أهم العوامل المحددة للكفاءة التناسلية في حيوانات المزرعة بصفة عامة هو فقدان             

 – ٢٥حـوالي   . األجنة وسقوطها خالل المراحل األولى للحمل وقبل التصاقها بالرحم        
من البويضات المخصبة في األغنام تفقد خالل األسابيع الثالثة األولـى مـن              % ٤٠

لى نقص في معدالت الخصوبة إضافة الى صغر حجم الجنين فـي            الحمل مما يؤدي ا   
لقد أثبتت األبحـاث أن عـدم   ) .   Bolet, 1986(حالة بقائه حيا حتى موعد والدته 

قيام الجسم األصفر بوظيفته بشكل طبيعـي مـن خـالل نقـص افـرازه لهرمـون                 
 البروجسترون الضروري إلستمرارية الحمل خصوصا خالل مراحله األولى يـشكل         

  ) . Ashworth et al., 1989(عامل أساسي في الفقدان المبكر لألجنة 
أنه ولهذا السبب جرت محاوالت عديدة في سبيل تخفيض نسبة فقدان األجنـة قبـل               
إلتصاقها بالرحم حيث كانت تستخدم وسيلة الحقن بواسطة هرمون البرجسترون خالل           

على . انت تعطي نتائج متضاربة   فترات الحمل األولى  إالّ أن نتائج تلك المحاوالت ك         
سبيل المثال ، بعض األبحاث كانت تشير الى تحسن في كل من معدالت ثبات الحمل               

 Ashworth et al., 1989; McMillan, W. H., 1987; Davis)وحجم الجنين 

et al., 1986)ِِ     بينما أبحاث أخرى كانت تشير الى عدم وجود أي تحسن فـي تلـك
  ) .Davis and Beck, 1992(المعدالت 

  هناك عدد من األبحاث التي تم القيام بها بإستخدام الهرمون المحرر لهرمونات الغدد 
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 يوما من التلقيح في كل من األغنام واألبقار وأثبتت          ١٢بحقنه بعد   ) GnRH(التناسلية  
  .وجود تحسن في معدالت الخصوبة في تلك الحيوانات

والمشابه فـي تـأثيره     ) Buserelin(زرلين  في هذا السياق ، تم إستخدام هرمون البو       
 ، او   ١٢ ،   ١١ ،   ١٠بإعطائه للنعاج في األيـام      ) GnRH(الفسيولوجي لهرمون الـ    

 بعد التزاوج حيث اثبتت نتائج البحث بحصول تحـسن ملحـوظ فـي معـدالت                ١٣
الخصوبة في تلك النعاج والتي سبق ذلك توقيت الشياع فيهـا قبـل بـدء التـزاوج                 

McMillan et al., 1986). (  
إن الميكانيكية التي يقوم من خاللها هرمون البوزرلين بتحسين معـدالت الخـصوبة             
خالل فترات الحمل األولى في النعاج غير معروفة تماما ففي حين وجـد أن تـأثير                
هرمون البوزرلين في األبقار يكـون مـن خـالل تحـسين أداء الجـسم األصـفر                 

MacMillan et al., 1985) ( ض اآلخر أن تأثيره في النعاج يكون مـن  يرى البع
خالل كونه مضادا إلضمحالل الجسم األصفر الضروري الستمرار الحمل في مراحله 

وذلك عن طريق تنشيطه إلفراز هرمـون األسـتراديول         ) antiluteolytic(األولى  
المفرز من الجريبات المبيضية وبالتالي التقليل من إفراز الهرمون المحطـم للجـسم             

 والمفرز من داخل الرحم )  PGF2α(ر المعروف بالبروستاجالندين األصف

(Beck et al., 1996; McMillan et al., 1986). 

لقد ثبت بالتجربة إنخفاض معدالت اإلخصاب في الحيوانات المعرضة لدرجة رطوبة           
 ٥٥لقد وجد أن التلقيح الصناعي في أبقار الحليب يؤدي الى معدل حمل بلـغ               . عالية
فـي شـهور الـصيف       % ١٠هور الشتاء بينما انخفـض المعـدل الـى            في ش % 

Ingraham et al., 1974)   ( ذلك ان البيئة عالية الحرارة ربما ادت الى تدهور في
 Gwazdauskas(الخصوبة نتيجة تأثيرها على الرحم او الجهاز الهرموني او الجنيني

et al., 1973; Putney et al., 1988 . (رجة الحرارة الى انخفاض لقد أدى زيادة د  
 Gwazdauskas(في درجة الشبق وحدوث دورة شبقية صامتة انعدم فيها التبويض 

et al., 1981 . ( وربما عزى ذلك الى أثر الحرارة على انخفاض هرمون الـFSH   
محرض الغند والليوتيني مما يجعل نمو الجريبات المبيضية او الجسم األصفر تحـت             

لهذا فـإن  ) . Wise et al., 1988(هرمون الغند والليوتيني مستويات منخفضة من 
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هذه الدراسة تهدف الى محاولة تحسين مستويات هذه الهرمونات اثناء فترة الحـرارة             
  .العالية مع بداية الحمل

من خالل هذا االستعراض المرجعي يتضح أنه قد يكون باإلمكـان زيـادة معـدالت               
ي بقاء األجنة حتى نهاية فتـرة الحمـل عـن           الخصوبة في النعاج وكذلك المساعدة ف     

طريق معاملتها ببعض المركبات التي قد تساعد على استمرار الحمـل وذلـك عـن               
كمـا ان     . GnRHطريق الحقن بواسطة إحدى المركبات المشابهة لهرمـون الــ           

استخدام جهاز الموجات الفوق صوتية سوف يساعد فى التعرف المبكر على حـدوث             
  .الحمل من عدمه
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  المواد وطرق البحث
تتراوح أعمارها ) أواخر شهر يوليو( نعجة من ساللة العواسي ٥٦تم استخدام عدد 

كما تم استخدام .  والدة على األقل٢ – ١ أعوام وسبق لها أن ولدت ٤ – ٢,٥بين 
 ٤ – ٢ وتتراوح أعمارها بين  كباش من نفس الساللة إلجراء التلقيح الطبيعي٦عدد 
    . سنوات

في المجموعة األولى تم حقن     . معاملة/  نعجة   ٢٨تم تقسيم النعاج الى معاملتين بواقع       
 يوما بعد بداية التلقيح في وجود       ١٢ مايكروجرام   ١٠النعاج بحقنة بوزرلين مقدارها     

الخاصـة   تتم معاملتهـا بـنفس المعـامال      ) مقارنة(في المجموعة الثانية    .  كباش ٣
 بدال من الحقـن  Normal Salineبالمجموعة األولى باستثناء حقنها بمحلول ملحي 

  .بواسطة البوزرلين
 يوم  ١٢تم توقيت الشياع في جميع النعاج بوضع اسفنجات بروجستاجين مهبلية  لمدة             
الحامـل   ثم ازالتها بعد ذلك وحقنها في العضل بواسطة هرمون مـصل دم الفـرس             

)PMSG ( ساعة من الحقن بواسطة ال٢٤بعد .  وحدة دولية لكل حيوان٥٠٠بمقدار 

PMSG    يوما  ٢٥ كباش الى كل مجموعة ثم تم اخراج جميع الكباش بعد            ٣ تم ادخال
  .من بداية التزاوج

 يوما من بداية التزاوج بواسـطة       ٩٠تم تشخيص الحمل في جميع النعاج بعد مضي         
  ) ULTRASONOGRAPHY SCANNER(جهاز المسح الفوق ضوئي 
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-t تم قياس الختالفات المعنوية فى عدد النعاج الوالدة بين المعامالت بإستخدام إختبار             

test  وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي      .  للعينات المستقلةSAS     إلجراء العمليـات  
  .اإلحصائية

  
  
  
  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
 ٩٥,٢ التزاوج تعادل  يوما بعد٩٠لقد كانت نسبة الدقة في تشخيص الحمل عند عمر 

عند قيامه الكشف ) Watton, 1993(وهي نسبة قريبة من تلك التي تحصل عليها % 
    %.١٠٠ يوما حيث بلغت ٩٠ – ٨٠على الحمل في عمر 

 
النسبة المئوية لوالدات الفترة األولى والثانية وكـذلك نـسبتهما          ) ١(يوضح الجدول   

النعاج المعاملة بالبوزرلين ومجموعـة     المئوية خالل الفترتين مجتمعتين في مجموعة       
  .نعاج المقارنة

عدم وجود فارق معنوي بين المعاملتين في نـسبة الـوالدات           ) ١(يتضح من الجدول    
الناتجة عن التزاوج في اول شياع بعد سحب األسفنجات ، االّ ان هناك فارقا معنويـا                

شـياع بعـد سـحب      في تلك النسبة في والدات النعاج الناتجة عن التزاوج في ثاني            
 % ٢٨,٦في النعاج المعاملة بـالبوزرلين مقابـل         % ٤٦,٤األسفنجات حيث بلغت    

غير ان دمج نسبة الوالدات الناتجة عـن التـزاوج فـي            ). P<0.03(لنعاج المقارنة   



  ١٢

الشياع األول والثاني لم يعطي فارقا معنويا رغم ان هذه النسبة كانت اعلى في النعاج               
  %).٦٧,٩(مقابل نعاج المقارنة  %) ٨٢( لين المعاملة بواسطة البوزر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة المئوية للوالدات نتيجة للتزاوج في الشياع األول والثاني بعد سحب ) ١(جدول 
اسفنجات البروجستاجين وكذلك نسبة الوالدات الناتجة عن التزاوج األول 

  .والثاني مجتمعين
  النعاج المعاملة بالبروزلين 

)٢٨( 

  عاج المقارنةن
)٢٨( 

نسبة الـوالدات الناتجـة عـن       
 التزاوج في أول شياع

)١١ %  (٣٩,٣أ )١٠ %   (٣٥,٧أ  
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نسبة الـوالدات الناتجـة عـن       
 التزاوج في ثاني شياع

  )٨%  ( ٢٨,٦ب )١٣ %  (٤٦,٤أ

نسبة الـوالدات الناتجـة عـن       
  التزاوج في اول وثاني شياع

 )١٩ %  (٦٧,٩أ )٢٣ %  (٨٢أ

   %.٣وية المتبوعة بحروف متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى النسب المئ
  .األرقام بين األقواس تمثل عدد الوالدات

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في نعاج المجموعات المعاملة ) ملل/نانوجرام(متوسط تركيز البروجسترون ): ٢(جدول 



  ١٤

اول دورة شياع بعد سـحب      بالبوزرلين والمقارنة التي حملت نتيجة التزاوج في        
  .أسفنجات البروجستاجين

)٥(معاملة بالبوزرلين  )٦(المقارنة  المتوسط  األيام

 ٢ ٠,١٣أ ٠,١٧أ ٠,١٥

 ٣ ٠,٢٤أ ٠,٢٨أ ٠,٢٦

 ٦ ٠,٥٧أ ٠,٦٨أ ٠,٦٢

 ٩ ١,١٩أ ١,٤٩أ ١,٣٤

 ١٢ ١,٤١أ ١,٥٦أ ١,٤٨

 ١٥ ١,٨٢أ ١,٦٤أ ١,٧٣

 ١٨ ٢,١٩أ ٢,١٩أ ٢,١٩

 ٢١ ١,٦٨أ ٢,٠٥أ ١,٨٦

 ٢٤ ١,٣٠أ ١,٦٨أ ١,٤٩

 ٢٧ ١,٥٠أ ١,٩٢أ ١,٧١

 ٣٠ ١,٥٤أ ١,٨٢أ ١,٦٨

 ٣٣ ١,٤٦أ ١,٨٩أ ١,٦٧

 المتوسط ١,٢٥أ ١,٤٥أ ١,٣٥
   %٥المتوسطات المتبوعة بحروف متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية 

  .األرقام بين األقواس تمثل عدد الحيوانات المأخوذ منها عينات الدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥

  
  
  

  في نعاج المجموعات المعاملة ) ملل/نانوجرام(متوسط تركيز البروجسترون ): ٣(جدول 
  بالبوزرلين والمقارنة التي حملت نتيجة التزاوج في ثاني دورة شياع بعد سحب اسفنجات 

  .لبروجستاجين
)٧(معاملة بالبوزرلين  )٤(المقارنة  المتوسط   األيام
 ٢ ٠,٥٤أ ٠,٢٠أ ٠,٣٧

 ٣ ٠,٧١أ ٠,٣٣أ ٠,٥٢

 ٦ ٢,٠٧أ ٠,٩٥ب ١,٥١

 ٩ ٢,٤٦أ ١,٤٥ب ١,٩٦

 ١٢ ٢,٤٩أ ١,٩٦أ ٢,٢٣

 ١٥ ٢,٥٠أ ١,٦٤ب ٢,٠٧

متوسط التركيز في  ١,٨٠أ ١,٠٩ب ١,٤٤
 دورة الشياع األولى

 ١٨ ٠,٧٢أ ٠,٧٠أ ٠,٧١

 ٢١ ٠,٥٦أ ٠,٦٨أ ٠,٦٢

 ٢٤ ١,٤١أ ١,٠٨أ ١,٢٥

 ٢٧ ١,٩٨أ ١,٥١أ ١,٧٥

 ٣٠ ٢,٥٨أ ١,٨٢ب ٢,٢٠

 ٣٣ ٢,٧١أ ١,٦٩ب ٢,٢٠

متوسط التركيز في  ١,٦٦أ ١,٢٥ب ١,٤٦
 دورة الشياع الثانية
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إالّ انه تجدر اإلشارة الى ان تأثير الحقن بواسطة البوزرلين قد ظهـر فـي الزيـادة                 
المعنوية في عدد الوالدات الناتجة عن التزاوج في ثاني شياع بعد سـحب اسـفنجات               

  .البروجستانين
 يومـا بعـد توقيـت       ١٢ هذه النتائج تشير الى ان حقن النعاج بواسطة البوزرلين           إن

لقد وجد ان استخدامه في األبقـار قـد         . الشياع قد يساعد في دعم واستمرارية الحمل      
حيث ان الجسم األصفر كما هـو       ) luteotrophic(يقوم بمهمة تغذية الجسم األصفر      
وكـذلك تحـسين   ) MacMillan et al., 1985(معلوم ضروري الستمرار الحمل 

  ). McMillan et al., 1986(الخصوبة في النعاج 
كما تبين من نتائج هذه التجربة ايضا ان تأثير الحقن بواسطة البوزرلين لم يظهر االّ 
في النعاج التي حملت نتيجة للتزاوج في ثاني شياع بعد توقيته مما قد يدل على ان 

) priming effect(تأثير التهيئة أو تأثير اإلعداد تأثيره قد يدخل ضمن ما يعرف بـ 
الذي قد يقوم به هذا المركب على الجريبات المبيضية التي تنمو في دورة الشياع 
األولى وتحدث لها اباضة في الدورة الثانية وتتحول بعد ذلك الى جسم اصفر يقوم 

 ,.Basiouni et al., 1996; Haresign et al(باالمحافظة على استمرار الحمل 

1996.(  
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