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  الخالصة
  

تسجيل ومن خالل المجس عبر جدار البطن في  فوت الصوتيةالتعرف على إمكانية استخدام تقنية األمواج  ة الىيدراسة الحالھدفت ال
فضالً عن الزيارات  الحاالت المرضية التي تصيب الرحم للحاالت الواردة للمستشفى البيطري في كركوكونسبة الحمل وحمل التوائم 

شملت ، حيث ٠١/٠٤/٢٠١٦ولغاية  ٠١/١٠/٢٠١٥وللفترة من  الزراعة والغابات / جامعة كركوككلية وفي كركوك  التربية حقولل
إناث % وفي ٧٥,٩ كانت نسبيتھاالحمل المنفرد في النعاج . اشارت نتائج الدراسة الحالية الى أن من النعاج واناث الماعز ٢٨١الدراسة 
المرضية كالتھاب التناسلية %. اما الحاالت ٣٨,١الماعز  إناث % وفي١٩,٠اج % اما حالة التوائم فقد كانت نسبتھا في النع٤٧,٦الماعز 
، في حين كانت نسبة التھاب الرحم القيحي في النعاج %٩,٥الماعز إناث % و٢,٥ا في االغنام الرحم النفاسي كانت نسبتھالتھاب الرحم و

نستنتج من الدراسة الحالية  %.٤,٨الماعز  إناث وفي% ١,٣ج %، اما حالة موت الجنين كانت نسبتھا في النعا٠,٠الماعز  إناث% و١,٣
إمكانية تشخيص الحاالت المرضية التي تصيب الرحم والتعرف عليھا فضالً عن تشخيص الحمل المنفرد والتوائم وحيوية الجنين في كل 

  .وباستخدام المجس عبر جدار البطن فوت الصوتيةمن االغنام والماعز من خالل تقنية األمواج 
  

Diagnosis of pregnancy and pathological conditions in the genital system of small 
ruminants by ultrasonography 

 
B.D. Al-Wataar*1, R.M. Abdullah2, Y.A. Omer2 

 
1 Department of Surgery and Theriogeniology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul,  

2 Veterinary Doctor, Private Sector, Mosul – Iraq. *Email: dr.barra1980@gmail.com 
 
Abstract 
 

The current study aimed to investigate the possibility of using ultrasonography through abdominal probe in recording 
percentages of pregnancy, twins and genital pathological condition which affect the uterus for cases admitted to veterinary 
hospital in Kirkuk province as well as regulated visits to breeding projects of small ruminant and college of agriculture and 
forestry / Kirkuk university for the period from 01/10/2015 to 01/04/2016, which included 281 of ewes and does. The result of 
current study showed that that ratio of pregnancy was 75.9% in ewes and in does 47.6% while in case of twins in ewes 19.0% 
and in does 38.1%., while the genital pathological cases like endometritis and mucometritis (after birth) ratio in ewes 2.5% and 
in does 9.5%, in cases of pyometra in ewes 1.3% and in does 0.0%, while cases of embryonic deaths ratio in ewes 1.3% and in 
does 4.8%. It was concluded from the current study that; the possibility of diagnosis the genital pathological cases which affect 
the uterus as well as the identification of the single and twin pregnancy with investigation of the viability of embryos in both 
ewes and does by using ultrasonography with abdominal probe. 
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 المقدمة
 

ألغنام والماعز استخدام لمربي امن الضروري  أصبح
تحقيق اعلى معدالت ربح لعته رفي إدارة مز التقنيات الحديثة

مادي، ولما كانت مشاكل الخصوبة من العوامل المؤثرة على 
إنتاجية القطيع بدء المربين باالتجاه الى ھذه التقنيات الحديثة 

من أھمھا تقنية استخدام ، و)1( والسريعة في تشخيص الحمل
الصوتية في تشخيص الحمل فضالً عن تحديد مدته  تاألمواج فو

وأعمار االجنة، كما يمكن ايضاً ان تستخدم ھذه التقنية في الكشف 
 ومعالجة الحاالت المرضية التي تصيب الجھاز التناسلي االنثوي

 non ionizedغير مؤينة  موجةالصوتية  تاألمواج فوتعد  .)2(
كما انھا ال استخدامھا اثناء الحمل  لذا يمكن غير خطرةانھا أي 

على الجنين ومن خاللھا يمكن تشخيص الحمل وفحص تؤثر 
 إذ، )3( ورؤيتھا في الجنين مثل القلب وحركته الداخليةاألعضاء 

الحوامل في التعرف على االناث يسھم التشخيص المبكر للحمل 
تھيئة الظروف الستقبال ھذا يساعد على الوالدة و موعدمعرفة و

المواليد من تغذية وعالجات واحتياجات االم  وتوفيرالمواليد 
الصوتية  تإن مبدأ عمل جھاز األمواج فو .)4( دوائية بعد الوالدة

توليد أمواج صوتية غير مسموعة بترددات عالية تنطلق من 
مجس باتجاه االنسجة لترتد الى المجس الذي صدرت منه 

بيعة النسيج، تحتوي مجسات ھذه التقنية على واعتماداً على ط
بلورات كھربائية مرتبه بشكل صفوف وعند مرور التيار 

تنبسط وتتقلص مما يسبب  فأنھاالكھربائي من خالل ھذه البلورات 
احتكاك بين ھذه البلورات منتجة أمواج صوتية عالية التردد تطلق 

الموجات  باتجاه النسيج، وعند ارتدادھا الى المجس تسبب ھذه
الصوتية عالية التردد حركة ثانية في البلورات الكھربائية وھذه 
الحركة تحول في المجس الى نبضات كھربائية تنقل الى جھاز 

الصوتية لتتحول الى صورة نقطية ثنائية االبعاد  تاألمواج فو
)، تظھر الصورة النقطية بلونين األسود 1على شاشة الجھاز (

النقطة على النبضة للون في ھذه ظھور اواألبيض ويعتمد 
الكھربائية القادمة من المجس، واعتماداً على ذلك يمكن تقسيم 

مثل  echogenicأنواع االنسجة الى االنسجة التي تولد الصدى 
الغازات والعظام والمعادن المترسبة في االنسجة وتظھر عادة 

مثل  anechogenicباللون األبيض، او االنسجة عديمة الصدى 
سوائل الجسمية والتي تظھر عادة باللون األسود، او االنسجة ال

او االنسجة قليلة توليد  hypoechogenicمفرطة توليد الصدى 
والتي تظھر بتدرج اللون الرمادي مثل  hypoechogenicالصدى 

ت تقنية تطور .(2)االنسجة واالعضاء الداخلية األخرى كالرحم 
 في تشخيص الحمل اقدرتھالصوتية بعد ان اثبتت  تاألمواج فو

ً في تحديد عمر وجنس االجنة المبكر ، وفي نھاية )5( والحقا
الصوتية في  تتم االتجاه في استخدام األمواج فو العشرينالقرن 

تشخيص االمراض التناسلية التي تضعف من خصوبة االنثى 
الدائم فضالً عن استخدامھا  المؤقت أو تؤدي الى حاالت العقمو

، كما شاع )6( ورام في الجھاز التناسلي االنثويفي تشخيص األ
استخدامھا في محاالت الطب الباطني والوقائي في تشخيص 

الحاالت المرضية التي تصيب األجھزة واألعضاء األخرى، كما 
استخدمت مؤخراً كأداة مساعد في عملية نقل االجنة وزراعتھا 

خطيط إلجراء ألسباب السابقة الذكر فقد تم التول ).7داخل الرحم (
ن خالل جدار الفحص م استخدام والذي يھدف الى ھذا البحث

ة في تشخيص الحمل ومالحظ فوت الصوتيةتقنية األمواج بالبطن 
تشخيص الحاالت ، فضال ًعن حيوية الجنين (حركته أو سكونه)

 .الماعزالنعاج وإناث في المرضية التي تصيب الرحم 
 

  المواد وطرائق العمل
 

راسة على الحاالت الواردة الى المستشفى البيطري أجريت الد
في محافظة كركوك فضالً عن الزيادات بعض الحقول النموذجية 

جامعة كركوك واستمرت / ة وكلية الزراعة والغاباتمحافظال في
 .٠١/٠٤/٢٠١٦ولغاية  ٠١/١٠/٢٠١٥من للفترة الدراسة 

ماعز النعاج واناث العينة من  ٢٨١اشتملت الدراسة على فحص 
، وتحديد تواجد التوائم وجود الحمل من عدمهلغرض تشخيص 

 .لحيوانات لتشخيص الحاالت المرضيةفحص ا فضالً عن
بوضع ) 8( من قبل المتبعةفحصت االناث بحسب الطريقة 

تم فحص االناث . ء الظھري وبدون قص او حلق الصوفاالستلقا
طقة من خالل المنطقة الخالية من الصوف والواقعة في المن

االربية والمحيطة بالضرع بعد وضع الھالم الخاص بالفحص. تم 
فوت باستخدام جھاز االمواج  واناث الماعز فحص النعاج

 Loplus C11/7من نوع  Sonositevetمن انتاج شركة  الصوتية
، بقدرة أربعة ميكا ھيرتز transducerوباستخدام محول للطاقة 

عبر ي الفحص المجس امريكي المنشأ واستخدم ف وكان الجھاز
 ٣,٥بتردد مقداره  sectional convex probeالمحدب  جدار البطن
  ).١ (الشكل ميكا ھيرتز

  

  
  

  .الفحصالمستخدم في  فوت الصوتيةاألمواج جھاز  :١الشكل 
  
 



 )١٣-٩( ٢٠١٦، ١، العدد ٣٠ المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد

  

١١ 
 

 النتائج
 

نعجة وانثى  ٢٨١أظھرت نتائج الدراسة الحالية بعد فحص 
اإلصابة بالحاالت او  حملھاخص حالة لم يش ١٨١ماعز ان 

 انثى ماعز ٢١نعجة و  ٧٩بين  الدراسة توزعت عينةومرضية ال
تم تشخيص الحمل المنفرد او التوائم فيھا فضال عن اإلصابات 

أظھرت نتائج الدراسة الحالية ان نسبة  .)٢المرضية فيھا (شكل 
الماعز  اناث % وفي٧٥,٩كانت  النعاجحاالت الحمل المفرد في 

). وتم تأكيد الحمل باستخدام جھاز األمواج ١% (جدول ٤٧,٦
من خالل مالحظة السوائل الجنينية بلون داكن مع  فوت الصوتية

فضالً  )٤وتجويف القلب (الشكل  )،٣ اللحيمات الرحمية (الشكل
) ٥ عن مشاھدة راس الجنين وعاموده الفقري واالضالع (الشكل

 ربات قلب الجنينكمناطق بيضاء اللون، كما تم مالحظة ض
اشارت نتائج الدراسة ، كما )٧ وحركته (الشكل) ٦(الشكل 

% ١٩,٠نت كا النعاجالحالية ان نسبة حاالت الحمل بالتوائم في 
وتم تأكيد الحمل بالتوائم  ،)١% (جدول ٣٨,١الماعز اناث وفي 

من خالل وجود كيسين  فوت الصوتيةباستخدام جھاز األمواج 
توي على كتلة جنينية والتي تكون ذات بلون داكن وكل كيس يح

اشارت نتائج الدراسة الحالية الى ان نسبة  ).٨ لون داكن (الشكل
كانت  النعاجحالة التھاب الرحم والتھاب الرحم النفاسي في 

) وتم تشخيصه ١ % (جدول٩,٥الماعز اناث % وفي ٢,٥
حيث ظھر جدار الرحم  فوت الصوتيةباستخدام جھاز األمواج 

كما ، تجويف الرحم بلون داكن وكانفاتحة وسميكة كمناطق 
 النعاجالدراسة ان نسبة التھاب الرحم القيحي في اشارت نتائج 

) وتم تشخيصھا ١ % (جدول٠,٠الماعز  اناث % وفي١,٣كانت 
من خالل وجود كتلة  فوت الصوتيةباستخدام جھاز الموجات 
داخل تجويف الرحم مع تثخن جداره بيضاء او رمادية اللون 

الحالية ان نسبة حالة موت الجنين  ىنتائج الالاشارت  ).٩(الشكل 
) ١(الجدول % ٤,٨الماعز اناث % وفي ١,٣كانت  النعاجفي 

حيث ظھر التشخيص بوجود السوائل الجنينية بلون داكن مع 
ضالً عن اللحيمات الرحمية والجنين مع غياب حركة الجنين ف

  ).١٠ ضات القلب (الشكلغياب نب
  

  
  

يوضح اعداد الحاالت المستبعدة وعدد النعاج واناث : ٢شكل 
  الماعز المشمولة بالدراسة.

الحمل والحاالت المرضية في كل  واعداد حاالت نسبة: ١جدول 
  من اناث االغنام والماعز

  
  الماعز  االغنام  الحاالت

 )١٠% (٤٧,٦)٦٠% (٧٥,٩  الحمل المنفرد
  )٨% (٣٨,١)١٥% (١٩,٠  حمل التوائم

  )٢% (٩,٥  )٢% (٢,٥ الرحم النفاسيالرحم والتھاب
  )٠% (٠,٠  )١% (١,٣  التھاب الرحم القيحي
  )١% (٤,٨  )١% (١,٣  موت الجنين المبكر

 )٢١% ( ١٠٠)٧٩% ( ١٠٠  المجموع
 

 

 
  
اللون االبيض تمثل الحليمات الرحمية (السھم) مناطق ب :٣لشكل ا

 السھمان).الجنينية (مع وجود مناطق سوداء اللون تمثل السوائل 
أجزاء من عظام الجنين (السھم) وتجويف القلب  :٤الشكل 

استخدام المجس البطني ب (السھمان) بشكل مناطق بيضاء اللون.
 .م حامللرح فوت الصوتيةلجدار الرحم لجھاز االمواج 

  
  
  



 )١٣-٩( ٢٠١٦، ١، العدد ٣٠ المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد

  

١٢ 
 

 

 
 

العمود الفقري للجنين بشكل نقاط متسلسلة بيضاء اللون  :٥الشكل 
راس الجنين بشكل بقعة مدورة بيضاء اللون (السھمان) (السھم) و

 :٦الشكل  وقلب الجنين بشكل فجوة سوداء اللون (األسھم).
استخدام المجس ب ضربات قلب الجنين وبشكل موجات تخطيطية.

  .م حامللرح فوت الصوتيةالبطني لجدار الرحم لجھاز االمواج 
  

  المناقشة
  

الفسيولوجية لرحم المجترات الصغيرة يمكن  ان التراكيب
، إذ عبر جدار البطن فوت الصوتيةمواج استخدام األبتميزھا 

اثبتت الدراسات ان نسبة تشخيص الحمل في المجترات الصغيرة 
% أي ذات دقة عالية وناجحة في ٩٠(اغنام وماعز) قد تصل الى 

ي ف ل. في حين انه كانت نسبة تشخيص الحم)9( الحمل المتقدم
% على ٤٧,٦% و٧٥,٩الماعز اناث و النعاجفي  الدراسة الحالية

التوالي، وقد تعود ھذه االختالفات في نسبة تشخيص الحمل الى 
ساللة الحيوان واختالف فترة الحمل فضالً عن دقة الجھاز 

  .وخبرة الفاحص المستخدم وطريقة الفحص
  
  

 

  
  

العمود الفقري للجنين بشكل نقاط متسلسلة بيضاء اللون  :٧ل لشكا
مع وجود  وقلب الجنين بشكل فجوة سوداء اللون وراس الجنين

وجود  :٨الشكل  .مقطع جانبي يوضح جريان الدم في قلب الجنين
مساحتين داكنتين (السھم) تمثالن كيسين جنينين داللة على تواجد 

استخدام المجس البطني لجدار الرحم ب اجنة توائم في الرحم.
  .م حامللرح فوت الصوتيةلجھاز االمواج 

  
 عاجالناما بالنسبة لتشخيص الحمل بالتوائم فقد كانت في 

، وھذه النتيجة على التوالي %٣٨,١ % و١٩,٠الماعز اناث و
) التي سجلت نسبة توائم 10اقل من الدراسة التي أجرتھا ( تجاء

%، ويعود السبب في ذلك الى ان ١٠٠ – ٦٠تراوحت بين 
يالحظ بشكل تشخيص الحمل في االعمار المبكرة من الحمل 
حظة كل جنين تركيب واحد اما عند تقدم عمر الحمل يمكن مال

، ولھذا كانت ھناك اختالفات في نسبة بشكل كتلة مستقلة لوحده
ان نسبة التھاب الرحم  التشخيص حمل التوائم في كال الدراستين.

% ٩,٥و % ٢,٥الماعز اناث و النعاجوالرحم النفاسي كانت في 
فقد سجل ) 11( على التوالي، اما في الدراسة التي أجريت من قبل

ه الحالة اعلى من الدراسة الحالية، والسبب في نسبة إصابة بھذ
ذلك الستخدامه المجس المستقيمي للوصول الى منطقة تواجد 
ً فضال عن  الرحم مما جعل عملية التشخيص ادق وأكثر وضوحا
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تسجيلھم تاريخ الحالة المرضي ومدى اصابتھا. اما حالة التھاب 
اناث % و١,٣ النعاجالرحم القيحي فقد كانت نسبة اإلصابة في 

في الدراسة التي  اعلى % في حين كانت نسبتھا٠,٠الماعز 
% و ٢٥ الماعز الىاناث و النعاجإذ وصلت في  )12( اجراھا
% وعلى التوالي حيث استخدام المجس المستقيمي في ١٤

التشخيص والتي تعطي نتائج ادق على عكس الدراسة الحالية التي 
التشخيص اقل عبر جدار البطن حيث يكون  استخدمت المجس

. اما بالنسبة للموت الجنيني المبكر فقد كانت نتائج الدراسة دقة
اجراء  بسببوذلك ) 14و  13( مقاربة للدراسة التي اجراھاالحالة 

الفحص في اعمار متقدمة من الحمل حيث كان شكل الجنين 
الرحمية واضحة مع غياب حركة الجنين ونبضات  واللحيمات

  على موت الجنين. القلب وھذه داللة واضحة
 

 

  
  

التھاب الرحم القيحي والذي يظھر بطانة الرحم بشكل  :٩الشكل 
وجود الفلقات الرحمية مع وجود  :١٠الشكل  مناطق بيضاء.

سوائل جنينة عكرة بكميات كبيرة في داخلھا أجزاء من الجنين 
فوت استخدام المجس البطني لجدار الرحم لجھاز االمواج ب .الميت

  .م حامللرح الصوتية
  

إمكانية اجراء فحص الحمل في نستنتج من ھذه الدراسة 
فوت الماعز باستخدام المجس البطني باألمواج اناث النعاج و

، الحقول فيلية وخاصة حيث تعتبر طريقة سھل وعم الصوتية
في األشھر األولى من تشخيص حمل التوائم فضالً عن سھولة 

المرضية التي تصيب الرحم  إمكانية تشخيص الحاالتمع  الحمل
خصوبة االناث فضالً عن مساعدتھا في والتي بدورھا توثر على 

  .عالج ھذه الحاالت المرضية
  

  الشكر والتقدير
  

لمنتسبي المستشفى البيطري /  والتقديريتقدم الباحثون بالشكر 
ورحابة استقبالھم خالل فترة اجراء  صبرھمكركوك على سعة 

  البحث.
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