
  )٩٦-٩١ (٢٠١٢، ٢، عدد إضافي ٢٦، المجلد المجلة العراقية للعلوم البيطرية
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٩١ 
 

  فحص الجھاز التناسلي لالبقار باستخدام التصوير باالمواج فوق الصوتية
  

  و ابراھيم حسين حمد محمد عزيزظافر 
  

  فرع الجراحة وعلم تناسل الحيوان، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق
  

  
  الخالصة

  
وتية لفحص الجھاز التناسلي لالبقار السليمة منھا واالخرى التي ھدفت الدراسة الحالية الى إستخدام تقنية التصوير باالمواج فوق الص

طبيعية في مراحل مختلفة من دورة  ابقار ٦؛ بقرة من الساللة العراقية المحلية ٢١اشتملت الدراسة على فحص تعاني من مشاكل تناسلية، 
أبقار مصابة  ٣أبقار مصابة بالتھاب الرحم، و ٤الدة، وبعد الو أبقار في مراحل مختلفة من الحمل، وبقرة واحدة في المدة ما ٦والشبق، 

فحصت األبقار باستخدام جھاز التصوير باالمواج فوق الصوتية والمجس . بتقيح الرحم، وبقرة واحدة مصابة بتكيس المبايض اللوتيني
حتوى على مساحات صغيرة بلون أن المبيض في مرحلة قبل الصراف ابينت نتائج الدراسة .  ميكاھرتز عن طريق المستقيم٧,٥الخطي 

نامية، في حين كانت مساحة الجريب اكبر بكثير في االبقار في مرحلة الصراف مما يدلل على وجود جريب الجريبات مثل الاسود التي ت
ت صور الرحم وبين. أما حالة البقرة المصابة بتكيس المبايض اللوتيني فقد ظھر المبيض وعليه تركيب كبير الحجم وذو لون رمادي، ناضج

في الحاالت الطبيعية السمك الرقيق لجدار الرحم الذي ظھر بلون رمادي وظھر تجويف الرحم الضيق بلون داكن، أما في حاالت التھاب 
، كما لوحظ كذلك تثخن عنق الرحم وزيادة  أضعاف سمك جدار الرحم في الحاالت الطبيعية٥-٢الرحم فقد كان جدار الرحم متثخن بمقدار 

أما في حاالت تقيح الرحم فكانت السوائل . وجود تجمع للسوائل داخل تجويف الرحم التي ظھرت بلون رمادي ة الصدى فيه، كما لوحظقابلي
كما كان من السھل تشخيص الحمل بالتصوير باألمواج فوق الصوتية إذ . اللون السائد ھو األبيض والمتجمعة داخل الرحم غير متجانسة

عد الدليل األول على الذي حظة السوائل الجنينية التي ظھرت بلون داكن ومالار الحوامل بجدار الرحم الرقيق، امتازت صور رحم األبق
وجود الحمل، كما كان المتداد اللحيمات الرحمية داخل تجويف الرحم دور كبير في تأكيد الحمل، في حين كانت مالحظة أجزاء من الجنين 

يستنتج من الدراسة الحالية أن جھاز التصوير باالمواج فوق الصوتية فعال جدا .  على وجود الحملالتي ظھرت بلون ابيض الدليل القاطع
 . في تشخيص الحمل، وتشخيص الحاالت التناسلية المرضية، والتمييز بين الحاالت المتشابھة مثل حاالت الحمل وتقيح الرحم في األبقار
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Abstract 
 

The aim of this study was examination of normal and abnormal cow reproductive system using the ultrasonography. 
Twenty one Iraqi local breed cows were examined; 6 cows were normal with different phases of estrus cycle, 6 cows were 
pregnant at different stages, one cow at postpartum period, 4 cows suffering from metritis, 3 cows with pyometra and one cow 
having luteal cystic ovary. The cows were examined transrectally using the 7.5 MHz linear transducer. Results of study 
showed, that presence of small black spots on the ovary at proestrus which were indicated that presence of growing follicles, 
while the black area at the ovary was large at the estrus phase which was an indicator for mature follicles. The ovary of cow 
with luteal cystic ovary appears larger than normal ovary and has a large gray structure. The normal uterus appears with thin 
uterine wall and narrow uterine lumen, while in metritis the uterine wall was thicker about 2-5 times than normal uterus, also 
the thickness and ecogenisity of the cervix was increased. There was an excessive accumulation of fluid in the uterine cavity 
which was appearing in grayish color, while the accumulated fluid in cases of pyometra was unhomogenized and more 
ecogenic. Pregnancy diagnosis was very easy by using of ultrasonography, the pregnant uterus has a thin uterine wall and large 
black area which was the first indicator for pregnancy, also presence of caruncles was an indicator for pregnancy, while 
appearing of ecognic fetal parts was the best indicator for pregnancy diagnosis. We concluded that ultrasonography is a very 
useful tool for pregnancy diagnosis and reproductive disorders differentiation in cows.  
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  المقدمة
  

يعد نشاط الجھاز التناسلي في االبقار من االمور المھمة جدا 
 لذا وجدت عدة طرائق لفحص الجھاز ،في تربية وانتاجية االبقار

 ،التناسلي منھا ما ھو خارجي مثل الفحص باستخدام فاتحة المھبل
 أو استخدام الفحص ،ومنھا ما ھو داخلي مثل الجس عبر المستقيم

 مثل فتح البطن او الفحص باستخدام الجراحة بالطرق الجراحية
 جميع طرائق الفحص ھذه تعطي صورة عن طبيعة .المنظارية

 ومنھا ما يعطي صورة للشكل الخارجي للجھاز ،الجھاز التناسلي
التناسلي، لكنھا التعطي اي انطباع عن الجزء الداخلي من الجھاز 

  .التناسلي
ھاز التناسلي في من الطرائق المستخدمة حاليا في فحص الج

االبقار ھي طريقة الفحص باستخدام االمواج فوق الصوتية، حيث 
توفر ھذه الطريقة امكانية فحص االجزاء الداخلية من دون 

كما وفرت ھذه الطريقة امكانية  ،)١ (الحاجة الى فتح اي مكان
فحص كافة اجزاء الجھاز التناسلي حيث اعتمدت لمراقبة تطور 

 .)٦- ٢ (نمو وتطور الجسم االصفر كذلك و،الجريبات ونموھا
 الفحص باستخدام االمواج فوق الصوتية ذلك اعطىفضال عن 

مما كان له االثر الكبير في ) ٧ (امكانية التشخيص المبكر للحمل
 ناھيك عن استخدام تقنية االمواج فوق ،تحسين االنتاج الحيواني

الصوتية في تشخيص الحاالت المرضية التي تصيب الجھاز 
وكذلك االصابات ) ٨ (التناسلي مثل التھاب الرحم وتقيح الرحم

  .)٩ (المرضية في المبيض مثل حاالت تكيس المبيض
إن الطريقة المتبعة في فحص الجھاز التناسلي لالبقار على 
مستوى المستوصفات البيطرية والعيادات البيطرية الخاصة ھي 

يقة التوفر طريقة الفحص عن طريق المستقيم، أال ان ھذه الطر
عن نسبة الخطأ التي يقع فيھا " الدقة الكافية في التشخيص، فضال

العديد من االطباء البيطريين، لذلك صممت ھذه الدراسة التي 
تقنية التصوير باالمواج  دراسة امكانية االستفادة من تھدف الى

فحص الجھاز التناسلي لالبقار السليمة منھا في فوق الصوتية 
 .عاني من مشاكل تناسليةواالخرى التي ت

  
  المواد وطرائق العمل

  
 بقرة من الساللة العراقية ٢١ اشتملت الدراسة على فحص

المحلية، وردت الى قسم التوليد في المستشفى التعليمي التابع لكلية 
 ٢٠١١جامعة الموصل في المدة بين حزيران /الطب البيطري
بقار، إذ كانت اختلفت الحالة التناسلية لال .٢٠١١وتشرين االول 

طبيعية في مراحل مختلفة من دورة الشبق، وستة أبقار ستة ابقار 
في مراحل مختلفة من الحمل، وبقرة واحدة في المدة مابعد 
الوالدة، وأربعة أبقار مصابة بالتھاب الرحم، وثالثة أبقار مصابة 

  .بتقيح الرحم، وبقرة واحدة مصابة بتكيس المبايض اللوتيني
ذ تاريخ الحالة، وتم مالحظة الحالة العامة قبل الفحص أخ

لالبقار ثم سجلت العالمات السرية الظاھرة على االبقار، بعدھا تم 

تحديد التشخيص االولي للحاالت باتباع طريقة الفحص بالجس 
   .)١٠ (عبر المستقيم

بطريقة التصوير باالمواج فحص الجھاز التناسلي لالبقار 
 DesCoteaux قبل وصوفة منفوق الصوتية حسب الطريقة الم

باستخدام جھاز التصوير باالمواج فوق الصوتية ) ١١ (وجماعته
 ,Real Time Ultrasound scanner) KAI XIN, KX5100من نوع 

Zhou Kaixin Electronic Instrument Co. Ltd, China (
حيث ،  ميكاھرتز٧,٥ Linear Probeوباستخدام المجس الخطي 
 الى داخل المستقيم ف وإدخال المجستم الفحص بوضع الوقو

وفحصت اجزاء القناة التناسلية ابتداء من عنق الرحم ووصوال 
  . الى المبيض

  
  النتائج

  
إستخدام جھاز التصوير باالمواج فوق الصوتية من قد تبين ل

لفحص القناة التناسلية لالبقار السليمة التي تمر بالمراحل المختلفة 
تالفات في شكل عنق الرحم او من دورة الشبق عدم وجود اخ

جدار الرحم ولكن االختالفات كانت تتركز على ما يحدث على 
  . )٤- ١شكل  (المبيض من تغيرات في التراكيب

 

  
  

) A (صورة عنق الرحم لبقرة سليمة في مرحلة الشبق،: ١شكل 
  . المثانة البولية) B (عنق الرحم،

  
الرحم في المراحل المختلفة للحمل لوحظ أثناء فحص 

بإستخدام جھاز التصوير باالمواج فوق الصوتية أن جدار الرحم 
ًكان رقيقا وواضحا، كما ظھرت السوائل الجنينية بلون داكن وھي  ً
تمأل تجويف الرحم، ولوحظ امتداد اللحيمات الرحمية داخل 
، تجويف الرحم حيث كانت باحجام مختلفة باختالف مرحلة الحمل

واظھرت صور االمواج فوق الصوتية أجزاء من االغشية 
 ).٧-٥ (الجنينية وأجزاء من الجنين

  

A 

B 
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صورة لجسم الرحم في بقرة سليمة في مرحلة ما بعد : ٢شكل 
الشبق، الطرف العلوي من السھم يشير الى الحدود العليا من جسم 

ھم فيشير الى الحدود السفلية أما الطرف السلفي من الس الرحم،
  . لجسم الرحم، والمسافة بين طرفي السھم تمثل تجويف الرحم

  

  
  

صورة لمبيض بقرة سليمة في مرحلة الشبق، والسھم : ٣شكل 
  . يشير الى الجريب الناضج

  
بينت نتائج فحص رحم بقرة بعد سبعة أيام من الوالدة عدم 

 في شكل جدار الرحم عن شكله في مرحلة الحمل، وجود اختالف
إال ان اللحيمات الرحمية لم تظھر في ھذه الصورة كما ان 

مما ھو ) فاتح (السوائل المتجمعة داخل الرحم كانت بلون ابھت
   .)٨شكل  (عليه في صورة السوائل الجنينية

أظھرت نتائج فحص االبقار المصابة بالتھاب الرحم بإستخدام 
باالمواج فوق الصوتية وجود تغير واضح في جدار التصوير 

الرحم ومحتوى تجويف الرحم، إذ لوحظ تثخن واضح في جدار 
في سمك عنق "  كما لوحظ زيادة كبيرة جدا،)٩شكل  (الرحم
 وظھرت السوائل االلتھابية المتجمعة داخل ،)١٠شكل  (الرحم

  .الرحم بلون رمادي

  
  

صورة لمبيض بقرة سليمة في مرحلة قبل الشبق، : ٤شكل 
والسھام البيضاء تشير الى حدود المبيض، والسھام السوداء تشير 

  . الى الجريبات النامية الموجودة على المبيض
 

  
  

 أشھر، السھم األسود يشير ٣صورة لرحم بقرة حامل : ٥شكل 
بيض يشير الى احدى اللحيمات الى جدار الرحم، والسھم األ

   .السوائل الجنينية) A (و الرحمية،
  

اختلفت نتائج إستخدام التصوير باالمواج فوق الصوتية في 
فحص رحم االبقار المصابة بتقيح الرحم عن تلك المصابة 
بالتھاب الرحم بوجود المواد القيحية المتجمعة داخل الرحم التي 

لسوائل االلتھابية المتجمعة ظھرت بلون أفتح مما ظھرت عليه ا
داخل الرحم، واالختالف الثاني ھو عدم تجانس صورة المواد 

  ).١١شكل  (المتجمعة داخل الرحم في حاالت تقيح الرحم

A 
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 أشھر، والسھم األسود يشير ٤صورة لرحم بقرة حامل : ٦شكل 
 والسھم األبيض يشير الى جزء من االغشية الى جدار الرحم،

السوائل ) B (احدى اللحيمات الرحمية، و) A (الجنينية، و
  . جزء من الجنين) C (الجنينية، و

  

 
  

 أشھر، والسھم يشير الى ٦صورة لرحم بقرة حامل : ٧شكل 
وائل الس) B (احدى اللحيمات الرحمية، و) A (جدار الرحم، و

  . جزء من الجنين) C (الجنينية، و
  

  
بينت نتائج فحص مبيض البقرة المصابة بتكيس المبايض 
اللوتيني كبر حجم المبيض ووجود الكتلة الكبيرة على المبيض 

  .)١٢شكل  (التي ظھرت بلون رمادي
  

 
  

شير الى  أيام بعد الوالدة، والسھم ي٣صورة لرحم بقرة : ٨شكل 
  . السوائل المتجمعة داخل الرحم) A (جدار الرحم، و

  

 
  

والسھم يشير . صورة لرحم بقرة مصابة بالتھاب الرحم: ٩شكل 
السوائل ) A (الى جدار الرحم ويبين سمك جدار الرحم، و

  . االلتھابية المتجمعة داخل الرحم
  

    المناقشة
  

باختالف الحالة التناسلية لالبقار، اختلفت صور المبيض 
فالمبيض في مرحلة قبل الصراف احتوى على مساحات صغيرة 
بلون اسود التي تدل على وجود جريبات نامية، في حين كانت 
مساحة الجريب اكبر بكثير في االبقار في مرحلة الصراف مما 
يدلل على وجود جريب ناضج، إن ھذه الصور مشابھة لصور 

من قبل باحثين آخرين تابعوا عملية تطور مبايض مسجلة 
 وأما في حالة البقرة ).١٢،١ (الجريبات على مبايض االبقار

A 

A 

A

B
C

A

B

C
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المصابة بتكيس المبايض اللوتيني فقد ظھر المبيض وعليه تركيب 
كبير الحجم ذو لون رمادي، وھذا ما أكد تشخيص الحالة 
وتمييزھا عن تكيس المبايض الجريبي التي يكون فيھا لون 

ركيب على المبيض اسود الحتواء الكيس على كمية من الت
  . )١٣ (السوائل

المأخوذة للرحم في بينت صور االمواج فوق الصوتية 
الحاالت الطبيعية السمك الرقيق لجدار الرحم الذي ظھر بلون 
رمادي وضيق تجويف الرحم الذي ظھر بلون داكن والسبب في 
 ذلك ھو احتواء تجويف الرحم على كميات قليلة من السوائل

 أما في حاالت التھاب الرحم فقد تم مالحظة بعض ).١٤(
 الرحم في الحاالت الطبيعية؛ فقد الجوانب التي اختلفت عن صورة
 اضعاف سمك جدار الرحم ٥-٢ًكان جدار الرحم متثخنا بمقدار 

 Kumarفي الحاالت الطبيعية وھذا مطابق لما سجل في دراسة 
and Purohit) كما لوحظ تثخن عنق الرحم وزيادة قابلية ،)١٥ 

الصدى فيه بالمقارنة مع صور عنق الرحم في الحاالت الطبيعية، 
قد يعود السبب فى تثخن جدار الرحم وعنق الرحم الى تجمع و

 والجانب اآلخر الذي ).١٦ (السوائل والخاليا االلتھابية فيھما
وجود تجمع للسوائل داخل لوحظ في حاالت التھاب الرحم ھو 

تجويف الرحم التي ظھرت بلون رمادي، واختلفت كمية ھذه 
ئج سبق وان سجلھا السوائل حسب درجة االلتھاب، مثل ھذه النتا

  ).٢٠-١٧،١٥ (عدد من الباحثين
  

  

 
  

والسھم يشير . صورة لرحم بقرة مصابة بالتھاب الرحم: ١٠شكل 
الى جدار الرحم، والسھم ذو الحدين يشير الى عنق الرحم ويبين 

 االلتھابية المتجمعة السوائل) A (التثخن في جدار عنق الرحم، و
  . داخل الرحم

  

  
  

والسھم يشير . صورة لرحم بقرة مصابة بتقيح الرحم: ١١شكل 
  . المواد القيحية المتجمعة داخل الرحم) A (الى جدار الرحم، و

  

 
  

للوتيني، صورة لمبيض بقرة مصابة بتكيس المبايض ا: ١٢الشكل 
والسھام تشير الى حدود المبيض، والشكل البيضوي يمثل الى 

  . الكيس اللوتيني
  

في بعض حاالت التھاب الرحم لوحظ وجود درجتين مختلفتين 
للون السوائل االلتھابية داخل الرحم فالقريبة من جدار الرحم 
كانت داكنة، أما البعيدة فكانت فاتحة اللون وربما يعود السبب في 

 الى ان االفرازات الرحمية التي تكون بطبيعتھا مخاطية ذلك
قريبة من جدار الرحم وھي التي تعطي اللون الداكن، أما السوائل 
البعيدة عن جدار الرحم فقد حصل لھا غزو جرثومي مما جعلھا 
تتغيرالى اللون العكر الذي يكون له قابلية صدى اعلى من 

ح الرحم فكانت صور االفرازات المخاطية، أما في حاالت تقي
االمواج فوق الصوتية مختلفة عن صور التھاب الرحم، فالسوائل 
المتجمعة داخل الرحم كانت غير متجانسة وكان اللون السائد ھو 
اللون االبيض ولم يالحظ وجود مكان بلون داكن قرب جدار 

A 

A 



  )٩٦-٩١ (٢٠١٢، ٢، عدد إضافي ٢٦، المجلد المجلة العراقية للعلوم البيطرية
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٩٦ 
 

الرحم مما يدلل على ان معظم المادة المتجمعة داخل الرحم ھي 
قد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسات اخرى مادة قيحية، ول

وصفت فيھا صور االمواج فوق الصوتية حاالت تقيح الرحم على 
انھا تجمع لكميات من المواد ذات قابلية صدى عالية مع عدم 

  .)٢١،١٥ (وجود الجنين او اللحيمات الرحمية
تشخيص الحمل بإستخدام جھاز " قد كان من السھل جدال

مواج فوق الصوتية وامتازت صور رحم االبقار التصوير باال
الحوامل بجدار الرحم الرقيق والواضح، ومالحظة السوائل 
الجنينية التي ظھرت بلون داكن وھي تمأل تجويف الرحم إذ كانت 
ًھذه االشارة دليال أوليا على وجود الحمل وذلك لعدم وجود ھكذا  ً

بقار غير مساحات ذات قابلية صدى واطئة او معدومة في اال
الحوامل، كما كان المتداد اللحيمات الرحمية داخل تجويف الرحم 
دور كبير في تأكيد الحمل، إذ إن ھذه النقطة ھي أحدى النقاط التي 
تعتمد في التمييز بين الحمل وحاالت التھاب الرحم، أما مالحظة 
أجزاء من الجنين التي ظھرت بلون ابيض ألن عظام الجنين تعد 

فقد كانت الدليل القاطع  ب ذات قابلية الصدى العاليةمن التراكي
إن ما تم مالحظته من عالمات للحمل بوساطة . على وجود الحمل

التصوير باالمواج فوق الصوتية مشابه لدراسات عديدة اھتمت 
 واالخرى التي اكدت على ،)٢٥- ٢٢ (بمتابعة الحمل في االبقار

 تشخيص الحملفعالية التصوير باالمواج فوق الصوتية في 
اختلفت صور رحم االبقار الحوامل عن  و.)٢٧،٢٦،١٤،٧(

صور حاالت التھاب الرحم وتقيحه بنقاط ثالثة؛ االولى عدم 
وجود تثخن في جدار الرحم، والثانية وجود اللحيمات الرحمية، 
والثالثة مالحظة الجنين وھو يتحرك داخل السوائل الجنينية، 

 إليه باحثون آخرون اھتموا وتتفق ھذه النتيجة مع ما توصل
   .)٢٨،٢٢،١٤ (بدراسة الفرق بين ھذه الحاالت

يستنتج من الدراسة الحالية أن جھاز التصوير باالمواج فوق 
الصوتية فعال جدا في تشخيص الحمل، وتشخيص الحاالت 
التناسلية المرضية، والتمييز بين الحاالت المتشابھة مثل حاالت 

  .قارالحمل وتقيح الرحم في األب
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