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   الحليب متكررة الشبقأبقاردراسة سريرية لتطبيق بعض البرامج التناسلية في 
  

  ضياء حسين جاسم الدليمي  وعلي حبيب جابر البديري
  

  ، العراقجامعة القادسية ،كلية الطب البيطري ،فرع الجراحة والتوليد
  

  
  الخالصة

  
 األولى تضمنت ، مجموعتينعلى قسمت حيوانات الدراسة .نازيالھولشتاين فرينوع  بقرة متكررة الشبق من 120على  الدراسة أجريت

)A( 60وقت التلقيح االصطناعيأثناء  معدل عدد ضربات القلب  عالمات الھياج العصبي وارتفاع بقرة متكررة الشبق لوحظ عليھا، 
ضمن المستوى د ضربات القلب  وكان معدل عدعصبيالالھياج  ظھر عليھا عالماتشبق لم تال بقرة متكررة B( 60( الثانيةتضمنت و

 A2(حقنت الثانية و مليلتر ماء مقطر 5 ب )B1 وA1( حقنت السيطرة :متساوية مجاميع ستعلى  من المجموعتين قسمت كل الطبيعي ثم
لقيح بعد الت محرض القند المشيمي البشري ھرمونالب )B3 وA3(حقنت الثالثة وبعد التلقيح االصطناعي  معجل الوالدةھرمون الب )B2و

 نولولاروبرببعقار ال )B5 وA5(حقنت الخامسة  و قبل التلقيح االصطناعينولولاقار البروبرعب )B4 وA4(حقنت الرابعة واالصطناعي 
قبل نولول روبراببعقار ال )B6 وA6(حقنت السادسة  وبعد التلقيح االصطناعي معجل الوالدةھرمون البحقن ً مقترناقبل التلقيح االصطناعي 

وجود فروقات معنوية  النتائج أظھرت .بعد التلقيح االصطناعي محرض القند المشيمي البشريھرمون ال بحقن ًمقترنااالصطناعي التلقيح 
 ،%40 ،%30 ،%10 ،%0 األولى مجموعةال إذ كانت النسب في ،مجموعةبين المعامالت الست داخل كل الحمل  واإلخصابفي نسبة 

 تلتھا المجموعة A5 لدى المجموعة اإلخصاب في نسبة (P<0.01)ً معنويا ارتفاعا اإلحصائيحليل قد بين الت و،على التوالي %50و% 70
A6  والمجموعةA4  والمجموعةA3  وكانت أقل نسبة سجلت في المجموعةA2 بينما .مقارنة مع السيطرة التي لم تسجل أية حالة حمل 

 فرقا معنويا اإلحصائي وبين التحليل ،على التوالي% 60و % 20و % 10و % 60و% 20و % 10الثانية مجموعة الكانت النسب في 
(P<0.01)  لدى المجموعة اإلخصابفي نسبة B3 تلتھا المجموعةB6 )60 (% والمجموعةB5  والمجموعةB2  وكانت أقل نسبة سجلت في

 اإلخصابند مقارنة نتائج نسب  وع.%)10(مقارنة مع السيطرة التي سجلت %) 10 (المحقونة بعقار البروبرانولول لوحدهالمجموعة 
معجل  المجموعة المحقونة بھرمون  لدى كل المجاميع ماعدا(P<0.01)ً  معنوياارتفاعا اإلحصائيوالحمل بين المجموعتين فقد بين التحليل 

ن محرض القند ھرموال في المجموعة المحقونة ب معنوي ولم يالحظ أي فرق،%5التي كان فرقھا المعنوي بمستوى  )B2 مع A2(الوالدة 
 برنامج تناسلي لرفع نسبة أفضل أنتبين الحالية من خالل نتائج الدراسة  .)B6 مع A6(ًالمشيمي البشري وعقار البروبرانولول معا 

الثانية مجموعة الًكان عند حقن عقار البروبرانولول وھرمون معجل الوالدة معا بينما في  األولىمجموعة اإلخصاب والحمل في ابقار ال
   .هھرمون محرض القند المشيمي البشري لوحدالن عند حقن كا
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Abstract 

  
The present study was carried out on 120 repeat-breeder dairy cows belong to the breed Holstien-Frriesian , Animals of the 

study was divided into two equal groups, first group (A) involved 60 repeat breeder dairy cows expressed nervous excitation 
signs and elevated heart rate at the time of artificial insemination, while second group (B) involved 60 repeat-breeder dairy 
cows did not express nervous excitation signs and have normal heart rate. Each group was further subdivided into six equal 
subgroups: A1 and B1 (control) was injected with 5 ml of distilled water, A2 and B2 was injected with Oxytocin after artificial 
insemination, A3 and B3 was injected with hCG after AI, A4 and B4 was injected with Propranolol before AI, A5 and B5 was 
injected with Propranolol before AI in addition to injection of Oxytocin after AI, A6 and B6 was injected with Propranolol 
before AI in addition to injection of hCG after AI. The result revealed significant differences of the conception and pregnancy 
rate among the sixth subgroups inside each group. The percentage of repeat-breeder dairy cows belonging A1, A2, A3, A4, A5 
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and A6 were 0% ,10%, 30%, 40%, 70% and 50%, respectively. The statistical analysis showed significant increase (P<0.01) in 
subgroup (A5) (70%) followed by A6 (50%), A4 (40%), A3 (30%) and the lowest ratio was recorded in A2 (10%) compared 
with control (A1) which did not record any instance of pregnancy. While the ratios of the repeat-breeder dairy cows subgroups 
which did not expressed nervous excitation (B1, B2, B3, B4, B5 and B6) were 10%, 20%, 60%, 10%, 20% and 60%, 
respectively. The statistical analysis revealed significant differences (P<0.01) in the conception rate of B6 (60%) followed by 
B3 (60%), B2 and B5 (20%) while the lowest ratio was recorded in B4 (10%) and (control) (10%).  On the other hand, in 
comparison between the groups (A and B), the results revealed higher ratios of all subgroups belong to A group at 0.01 level of 
significancy except A2 and B2 which revealed difference at 0.05 level of significancy, while A6 and B6 showed no significant 
difference.  The result of present study stated that the better reproductive program to increase the conception and pregnancy 
rate in the first group A was by injection of Propranolol in addition to Oxytocin hormone, while second group B was by 
injection of hCG hormone only. 

 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

 

  المقدمة
  

تعد الثروة الحيوانية من المصادر المھمة لالقتصاد الوطني 
س لھذه الثروة لما لھا من يوتشكل تربية أبقار الحليب العنصر الرئ

دور كبير في إنتاج الحليب ومشتقاته والتي تمثل احد الركائز 
خاصة تربية و  الحيوانيةقد عانت الثروةل ،لألمان الغذائيالمھمة 

 الكثير من المشاكل لعدم إتباع برامج وخطط علمية أبقار الحليب
في إدارتھا وبالتالي ارتفاع الخسائر االقتصادية وانخفاض 

 في أبقار الحليب من المشاكل شبق وتعد مشكلة تكرار ال،اإلنتاج
 في انخفاض الكفاءة التناسلية من خالل تعدد التلقيح الرئيسة

 استخدم تيجة لذلك ن،(1)وتأخر اإلخصاب وارتفاع معدل النبذ 
Sequin محرض القند المشيمي البشري ھرمون(2) وجماعته  

human Chorionic Gonadotropin (hCG)  بعد حقن ھرمون
Gonadotropin-Releasing Hormone  (GnRH) لرفع نسبة 

 استخدم  كما، متكررة الشبق في األبقار والحملاإلخصاب
Kendall مشيمي البشري محرض القند ال  ھرمون(3) وجماعته

الحمل في اإلخصاب و توھرمون البروجستيرون لرفع معدال
 ،توفير مردود اقتصادي وفيرلغرض  شبقأبقار الحليب متكررة ال

ھرمون البروجستيرون  (4)  وجماعتهVillarroelاستخدم في حين 
وفي  ،شبق في أبقار متكررة ال والحمللرفع نسبة اإلخصاب

 لرفع نسبة الحمل في GnRH ھرمون استخدمدراسات اخرى 
 في حين استخدم ،(9-5) الشبقعاني من تكرار التي تأبقار الحليب 

Mahto ھرمون معجل الوالدة (5) وجماعته Oxytocin  بأوقات
مختلفة بعد التلقيح االصطناعي لرفع نسبة اإلخصاب والحمل في 

 البرامج التناسلية تنوعوعلى الرغم من  ،األبقار متكررة الشبق
 الموضوع ضمن البحث وال يوجد الزالم تطبيقھا فانه التي ت

  .برنامج تناسلي متكامل
علمية برامج تربية األبقار في العراق  إتباععلى الرغم من 

 على القطعان أوتناسلية دقيقة سواء على قطعان التربية الصغيرة 
 المشاريع الكبرى والتي  أن ھذه البرامج اقتصرت علىإالالكبيرة 

ً  إضافياً ضمن النشاط الخاص مما يتطلب جھداامعظمھأصبحت 
إليجاد برامج تناسلية تتناسب وطبيعة تربية األبقار في القرى 

لتعريف المربين بأھمية واألرياف العراقية واستغالل السبل 

ھذه القطعان الناجح لتناسل التطبيق تلك البرامج للحفاظ على 
  .وزيادة كفاءتھا اإلنتاجية
لوصول إلى أفضل برنامج تناسلي راسة للذلك صممت ھذه الد

شبق عن لرفع نسبة اإلخصاب والحمل في أبقار الحليب متكررة ال
  .طريق استخدام عدد من الھرمونات وبطرق مختلفة

 
 المواد وطرائق العمل

  
  حيوانات الدراسة

 ولغاية 2009أجريت الدراسة ألحالية للمدة من تشرين الثاني 
رة مضربة بين ساللتي الھولشتاين  بق120 على 2010نھاية آب 
 في أماكن ،سنوات) 7-3( تراوحت أعمارھا بين والفريزيان

متفرقة من قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط وبإشراف أطباء 
وباالستعانة بسجالت  بيطريين متخصصين في الرعاية التناسلية

احتوت على المعلومات الخاصة بالجوانب التناسلية لتلك األبقار 
ما تضمنت تلك السجالت جميع األمراض التي عانت منھا تلك ك

األبقار والتحصينات الوقائية التي أجريت عليھا لمنع حدوث 
 كانت تلك األبقار تلقح اصطناعيا عند مالحظة ،األمراض الوبائية

عالمات الشبق باستعمال السائل المنوي المخفف والمجمد 
 التلقيح االصطناعي في بالنتروجين السائل والمنتج من قبل مركز

 وتفحص للتأكد من ،أبي غريب والمجھز للمستشفيات البيطرية
حدوث الحمل عن طريق الجس عبر المستقيم بعد شھرين من 

 .تلقيحھا
 تمت االستعانة بمربي الحيوانات للتأكد من ،من جانب آخر

 وقد تمت متابعة األبقار ،وجود مشكلة األبقار متكررة الشبق
 ،دراسة من خالل إجراء ثالث زيارات متتابعةالمشمولة بال

األولى عند حدوث الشبق لغرض التلقيح اصطناعيا والثانية بعد 
ً يوما من 60ً يوما من التلقيح والثالثة بعد مرور 24- 18مرور 
 كما تم اختيار أبقار الدراسة من خالل إجراء الفحص عبر ،التلقيح

 عالوة على التأكد من المستقيم للتأكد من سالمة الرحم والمبايض
وجود سوائل الشبق الشفافة مع دراسة تأريخ تلك األبقار للتأكد 
من إنھا ملقحة لثالث تلقيحات سابقة أو أكثر مع عدم حدوث 

  .إخصاب وحمل
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  المستحضرات الدوائية
 ,Super’s DIANA (استخدم ھرمون معجل الوالدة الصناعي

S.L., CTRA. C-17,Km17, 08150 Parets del Valles 
(Barcelona) ESPANA ( بتركيز)وحدات عالمية للملتر ) 10

 مللتر على ھيئة محلول مائي 50الواحد في عبوة تحتوي على 
استخدم مركب و .للحقن العضلي أو الوريدي أو تحت الجلد

بوصفة ) .Product of Intervet International B.V (الكوريلون
شري والذي يكون مصدر للھرمون محرض القند المشيمي الب

وحدة عالمية مع ) 1500(على ھيئة مسحوق ابيض جاف بتركيز 
استخدم عقار البروبرانولول و .المذيب للحقن العضلي أو الوريدي

)Lab. RENAUDIN-6425 ITXASSOU-FRANCE ( بشكل
مل 1 ملغرام للملتر الواحد في عبوة تحتوي 1محلول مائي بتركيز 

  .للحقن الوريدي البطيء
  

  الدراسةتصميم
 انھا اعتمادا على (4,11,12) اختيرت األبقار متكررة الشبق

، ثر سابقة مع عدم حدوث إخصاب وحملذات ثالثة تلقيحات أو أك
 مرضية عند إجراء ذات رحم ومبايض خالية من أي عالماتو

 .ذات سوائل شبق رائقة، والجس ألمستقيمي
جود  عدم وأوًقسمت حيوانات الدراسة إعتمادا على وجود 

 بنظر االعتبار معدل عدد ضربات القلب األخذالھياج العصبي مع 
 ضمت كل منھا على )B وA(الدقيقة على مجموعتين متساويتين / 

 تقسيم أبقار كل مجموعة أعيد ثم . بقرة تعاني من تكرار الشبق60
على ست مجموعات ثانوية وعوملت الحيوانات على النحو 

  .١الموضح في شكل رقم 
  

   االصطناعيالتلقيح
لقحت أبقار الدراسة اصطناعيا باستعمال السائل المنوي 
المخفف والمجمد والمنتج من قبل مركز التلقيح االصطناعي في 

المجھز للمستشفيات البيطرية، وتم مراقبة األبقار  أبي غريب،
ً يوما لبيان تكرار الشبق من عدمه، ٢٤- ١٨الملقحة بعد مرور 

ام طريقة الجس عبر المستقيم كما تم تشخيص الحمل باستخد
ً يوما من تاريخ التلقيح االصطناعي ٦٠ألبقار الدراسة بعد مرور 

عند التأكد من عدم ظھور عالمات الشبق مع االعتماد على 
مؤشرات الحمل المتمثلة بعدم تناظر قرني الرحم وجس 

  .الحويصلة الجنينية
  

  التحليل اإلحصائي
دم المعدل والخطأ حللت نتائج الدراسة إحصائيا واستخ

 ،0.05و 0.01 بمستوى احتمال SPSSالقياسي حيث استخدم نظام 
، لتقييم نتائج البحث من الناحية (X²)واستخدم اختبار مربع كآي 

 .اإلحصائية
  

  
  

  النتائج
 

   والحملاإلخصابنسبة 
إن أعلى نسبة إخصاب ) ١(أظھرت نتائج الدراسة جدول 

 (A5)لدى المجموعة ت كان) A(وحمل في المجموعة األولى 
، في حين كانت اقل نسبة إخصاب وحمل لدى المجموعة %)70(

(A2) )10(%وسجلت النتائج ضمن ھذه المجموعة في أبقار ، 
% 10و% 0 (:(A6) و(A5) ،(A4)، (A3)، (A2)، (A1)السيطرة 

على التوالي، وقد سجلت %) 50و % 70و % 40و % 30و 
عن مجموعة أبقار  (P<0.01)جميع المعامالت فرق معنوي 

على باقي المعامالت، ولم  A5السيطرة وتفوقت مجموعة األبقار 
، A4 مع A3 في مجموعة (P>0.05) يالحظ فرق معنوي

  .A6مع A4ومجموعة
وكذلك بينت النتائج أعلى نسبة إخصاب وحمل في المجموعة 

، واقل نسبة %)60( (B3)ت لدى المجموعة كان) B(الثانية 
، حيث سجلت %)10( (B4)ى المجموعة إخصاب وحمل كانت لد

، (B2)، (B1) السيطرة النتائج ضمن ھذه المجموعة في أبقار
(B3) ،(B4)، (B5)  و(B6):) 10 % و % 10و % 60و % 20و

 (P>0.05)على التوالي، ولم يالحظ فرق معنوي %) 60و % 20
ًوسجلت ھذه المجاميع فرقا معنويا ) B5 و B4و  B2 و B1(بين  ً

(P<0.01)ع  م)B3 و B6 ( في حين لم يالحظ أي فرق
  . بين المجموعتين األخيرتين(P>0.05)معنوي

 وعند مقارنة النتائج إحصائيا لنفس المعاملة بين المجموعة
)A ( مع المجموعة)B ( فإن تلك النتائج سجلت وجود فرق معنوي

(P<0.01) في نسبة اإلخصاب والحمل في كل المجاميع ماعدا 
ً التي سجلت فرقا معنويا عند مستوى )B2 مع A2(مجموعة  ً

 في مجموعة (P>0.05) ، ولم يالحظ فرق معنويP<0.05احتمال 
)A6 مع B6.( 

  
أبقار الحليب متكررة الدقيقة في /معدل عدد ضربات القلب 

  الشبق
في  الدقيقة/ معدل عدد ضربات القلبمن خالل قياس

  الخطأ القياسي±المتوسط العام  كان )A(المجموعة 
 ± متوسط  النتائج أعلىسجلتالدقيقة، و/ ضربة93.38±0.47ھو

الدقيقة /ضربة 95.6±1.24 لعدد ضربات القلب كان الخطأ القياسي
 الدقيقة،/ضربة91.5±1.32 كان  الخطأ القياسي±متوسط واقل 

معدل عدد ضربات القلب ل  الخطأ القياسي±حيث كان المتوسط 
 و (A5) ،(A4)، (A3)، (A2)، (A1) السيطرة في أبقارالدقيقة /

(A6): )1.03±94.3 و 95.6±1.24 و 93.2±1.02 و 92.6±0.98 و 
لم يالحظ و ،الدقيقة على التوالي/ضربة) 91.5±1.32و 1.08±93.1

الدقيقة ھذه / لمعدل عدد ضربات القلب (P>0.05)أي فرق معنوي 
  .األبقار

 لمعدل عدد ضربات  الخطأ القياسي±المتوسط العام في حين 
 68.32±0.22  كان)B( أبقار المجموعةالدقيقة في /القلب 
 لعدد ضربات  الخطأ القياسي±المتوسط  أعلى والدقيقة، /ضربة
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الدقيقة وأقل /ضربة 69.3±0.33 كان األبقارالقلب ضمن ھذه 
حيث  الدقيقة،/ ضربة67.2±0.69 كان  الخطأ القياسي±المتوسط 

الدقيقة في  /عدد ضربات القلبل  الخطأ القياسي±كان المتوسط 
 :(B6) و (B5) ،(B4)، (B3)، (B2)، (B1) السيطرة أبقار

 68.1±0.41 و 69±0.42و 69.3±0.33 و 67.2±0.69 و 0.58±68(

لم يالحظ أي فرق معنوي وعلى التوالي، ) 68.3±0.47 و
(P>0.05) بينما . األبقارالدقيقة ھذه / لمعدل عدد ضربات القلب

 مع )A(المجموعة رنة  عند مقا(P<0.01)وجد فرق معنوي 
  .)٢(جدول ) B( المجموعة

   

  
سيطرة . تصميم الدراسة: ١شكل رقم  ًاعتبرت األبقار ھائجة عصبيا من خالل مالحظة عدم االستقرار أثناء الفحص ألمستقيمي و صعوبة ال

رز التبول والتب وف ك ات الخ ة عالم وان و مالحظ ى الحي دل ال. عل ب المع دد ضربات القل ي لع ة / طبيع ة /  ضربة ٧٠ -٦٠(الدقيق الدقيق
(13,14).  

  حيوانات الدراسة 
  ) بقرة تعاني من تكرار الشبق١٢٠(

A 
الھياج العصبي مع ارتفاع األبقار التي تعاني من 

عن القلب ضربات عدد دقيقة/ضربة٧٠معدل

B 
الھياج العصبي و معدل عدد األبقار التي لم تعاني من 

القلب دقيقة/ضربة)٧٠-٦٠(ضربات

 A1: ر  أب١٠ اء المقط ت بالم شبق حقن ررة ال ار متك ل٥(ق ) م
يح )مل٥(ًوريديا قبل التلقيح االصطناعي و د التلق  في العضلة بع
  .االصطناعي وقد مثلت السيطرة

A2: ر ١٠ اء المقط ت بالم شبق حقن ررة ال ار متك ل٥( أبق ) م
والدة  ًوريديا قبل التلقيح االصطناعي وحقنت بھرمون معجل ال

  .ة بالعضل بعد التلقيح االصطناعيبقر/ وحدة دولية ٥٠
 

A3 :ر ١٠ اء المقط ت بالم شبق حقن ررة ال ار متك ل٥( أبق ) م
د  ًوريديا قبل التلقيح االصطناعي وحقنت بھرمون محرض القن

شري  يح ١٥٠٠المشيمي الب د التلق ة في العضلة بع  وحدة عالمي
  .االصطناعي

A4: ول١٠ ار البروبرانول ت بعق شبق حقن ررة ال ار متك   أبق
م ٢ يح ١٠٠/ ملغ ل التلق ديا قب سم وري ن وزن الج م م ً كغ

ت طناعي وحقن ر  االص اء المقط ل٥(بالم د ) م ضلة بع ي الع ف
  .التلقيح االصطناعي

A5: ول ١٠ ار البروبرانول ت بعق شبق حقن ررة ال ار متك  أبق
م ٢ يح ١٠٠/ ملغ ل التلق ديا قب سم وري ن وزن الج م م ً كغ

والدة  ل ال ون معج ت بھرم ة ٥٠االصطناعي وحقن دة دولي  وح
  .بقرة بالعضل بعد التلقيح االصطناعي/

A6: ار ١٠ ول أبق ار البروبرانول ت بعق شبق حقن ررة ال  متك
م ٢ يح ١٠٠/ ملغ ل التلق ديا قب سم وري ن وزن الج م م ً كغ

شري  شيمي الب د الم االصطناعي وحقنت بھرمون محرض القن
  . وحدة عالمية في العضلة بعد التلقيح االصطناعي١٥٠٠

  

 B1: ار ١٠ ر أبق اء المقط ت بالم شبق حقن ررة ال ل٥( متك ) م
يح )مل٥(ًوريديا قبل التلقيح االصطناعي و د التلق  في العضلة بع
  . االصطناعي وقد مثلت السيطرة

B2: ار ١٠ ر أبق اء المقط ت بالم شبق حقن ررة ال ل٥( متك ) م
والدة  ًوريديا قبل التلقيح االصطناعي وحقنت بھرمون معجل ال

  .بقرة بالعضل بعد التلقيح االصطناعي/لية  وحدة دو٥٠

B3: ار ١٠ ر أبق اء المقط ت بالم شبق حقن ررة ال ل٥( متك ) م
د  ًوريديا قبل التلقيح االصطناعي وحقنت بھرمون محرض القن

شري  يح ١٥٠٠المشيمي الب د التلق ة في العضلة بع  وحدة عالمي
االصطناعي

B4: ار ١٠ ار البروأبق ت بعق شبق حقن ررة ال ول  متك برانول
م ٢ يح ١٠٠/ ملغ ل التلق ديا قب سم وري ن وزن الج م م ً كغ

ر  اء المقط ت بالم طناعي وحقن ل٥(االص د ) م ضلة بع ي الع ف
  .التلقيح االصطناعي

B5: ول ١٠ ار البروبرانول ت بعق شبق حقن ررة ال ار متك  ابق
م ٢ يح ١٠٠/ ملغ ل التلق ديا قب سم وري ن وزن الج م م ً كغ

ل  ون معج ت بھرم والدة االصطناعي وحقن ة ٥٠ال دة دولي  وح
  .بقرة بالعضل بعد التلقيح االصطناعي/
  

B6: ار ١٠ ول أبق ار البروبرانول ت بعق شبق حقن ررة ال  متك
م ٢ يح ١٠٠/ ملغ ل التلق ديا قب سم وري ن وزن الج م م ً كغ

شري  شيمي الب د الم االصطناعي وحقنت بھرمون محرض القن
  .ي وحدة عالمية في العضلة بعد التلقيح االصطناع١٥٠٠
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 اإلخصاب يمثل تأثير حقن ھرمون معجل الوالدة وھرمون محرض القند المشيمي البشري وعقار البروبرانولول على نسبة :)١(جدول 
   .أبقار الحليب متكررة الشبقوالحمل في 

   
  الحاملغير   الحوامل

  المجموعة  األبقار الملقحة
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد

(A1)0  --   السيطرة *a 10  100  
(A2) 10  1   معجل الوالدة ھرمونب المحقونة●b 9 90 
 (A3) 30 3 ھرمون محرض القند المشيمي البشريب المحقونة*c  7  70  
(A4) 40  4  المحقونة بعقار البروبرانولول*ce  6  60 
(A5) 70  7   حقونة بعقار البروبرانولول وھرمون معجل الوالدةالم*d  3  30  

األبقار ذات الھياج 
 العصبي وارتفاع

في معدل عدد 
ضربات 

  (A)الدقيقة /القلب
(A6)ھرمون محرض القند   المحقونة بعقار البروبرانولول و

 e  5 50 50  5  المشيمي البشري

(B1)10  1   السيطرة*a  9  90  
(B2) 20  2   معجل الوالدةھرمونب المحقونة ●a  8  80  

 (B3) 60  6 ھرمون محرض القند المشيمي البشريب المحقونة*bc  4  40  
 (B4)10 1  المحقونة بعقار البروبرانولول*a  9  90  
 (B5)20  2  نولول وھرمون معجل الوالدة المحقونة بعقار البروبرا *a  8  80  

األبقار التي لم 
يالحظ عليھا 

عالمات الھياج 
العصبي أو 

ع في معدل االرتفا
عدد ضربات 

ھرمون محرض القند   المحقونة بعقار البروبرانولول و(B6)   (B) الدقيقة/القلب
  c 4  40 60  6   المشيمي البشري

 (P<0.01)تعني وجود فرق معنوي  * لعالمة ا،  المجموعة الواحدةضمن (P<0.01)الحروف الصغيرة المختلفة تعني وجود فرق معنوي 
  . المجموعتين لنفس المعاملةبين (P<0.05) تعني وجود فرق معنوي ● لعالمة ا، س المعاملة المجموعتين لنفبين

  
   الحليب متكررة الشبقأبقارالدقيقة في /معدل عدد ضربات القلب ) ٢(جدول

  
 الخطأ القياسي±المتوسط   المجموعة  األبقار الملقحة الدقيقة/معدل عدد ضربات القلب

A1 1.03±94.3a 
 B1 0.58±68b  السيطرة

A2 0.98±92.6a 

 B2 0.69±67.2b  بھرمون معجل الوالدة لوحدة المحقونة

A3 1.02±93.2a 

 B3 0.33±69.3b  بھرمون محرض القند المشيمي البشري المحقونة

A4 1.24±95.6a 

 B4 0.42±69b  بعقار البروبرانولول المحقونة
A5 1.08±93.1a  

 B5  0.41±68.1b  ًدة معابعقار البروبرانولول و ھرمون معجل الوال المحقونة

A6  1.32±91.5a  

  B6 0.47±68.3b  ًبعقار البروبرانولول وھرمون محرض القند المشيمي البشري معا المحقونة
A 0.47±93.38a 

 B 0.22±68.32b  الخطأ القياسي±المتوسط العام

  .(P<0.01)الحروف الصغيرة المختلفة تعني وجود فرق معنوي 
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  اقشةلمنا
  

 في نسبة (P<0.05) أظھرت نتائج الدراسة وجود فرق معنوي
التي حقنت بھرمون  B2اإلخصاب والحمل في أبقار المجموعة 

% 20حيث بلغت  A2معجل الوالدة مقارنة بأبقار المجموعة 
ِ وھذا ربما يعود إلى أن األبقار التي لم تبد ،على التوالي% 10و ُ

ًھياجا عصبيا  ً(B2) ائق يؤثر على عمل ھرمون ال يوجد أي ع
معجل الوالدة في عضلة الرحم المسبب لشفط النطف إلى منطقة 

 بينما انعدام التأثير ،اإلخصاب في قناة البيض إلحداث اإلخصاب
لھرمون معجل الوالدة على عضلة الرحم في األبقار التي لوحظ 

الناتج عن ارتفاع مستوى  (A2)عليھا عالمات الھياج العصبي 
تركيز االبنفرين والذي له تأثير مرخي لعضلة الرحم مما يعيق 
من حركة النطف باتجاه البويضة في قناة البيض وبالتالي يؤثر 

 حيث اقترح (6) وھذا يتفق مع ما أشار إليه ،على نسبة اإلخصاب
بان زيادة مستوى تركيز االبنفرين يؤدي إلى تثبيط العضالت 

 حيث وجد أفضل (5) واكده ،ء ومن ضمنھا عضلة الرحمالملسا
 مل يظھر اذا ما 4عمل لھرمون معجل الوالدة بعد حقنه بجرعة 

 ساعات بعد التلقيح االصطناعي وقد عزى ذلك ٥-٤حقن خالل 
إلى غياب اثر اإلجھاد على الحيوان اثناء الشبق الن اإلجھاد يقود 

اء في عضلة الرحم إلى تحرير االبنفرين وبالتالي يسبب ارتخ
الواقعة تحت تأثير ھرمون االستروجين مما يسبب إعاقة انتقال 

 حيث (7) وتتقارب نتائج الدراسة مع ما توصل إليه ،النطف
في الحيوانات التي % 20ازدادت نسبة اإلخصاب والحمل بمقدار 

لقحت بسائل منوي أضيف له ھرمون معجل الوالدة عن 
  .نوي بدون إضافة الھرمون إليهالحيوانات التي لقحت بسائل م

من خالل نتائج الدراسة تبين ارتفاع نسبة اإلخصاب والحمل 
والتي سجلت  A3مقارنة بأبقار المجموعة  B3في مجموعة األبقار

 (P<0.01)على التوالي والنسبة المنخفضة معنويا % 30و % 60
في مجموعة األبقار التي لوحظ عليھا عالمات الھياج العصبي 

ن ھرمون محرض القند المشيمي البشري ناتجة عن رغم حق
 المتأتي من LHلوتيني لالنقص الحاصل في تركيز الھرمون أ

ارتفاع مستوى تركيز ھرمون البروجستيرون في األبقار المجھدة 
من جانب وارتفاع مستوى تركيز ھرمون الكورتيزول المفروز 

الت من قشرة الغدة الكظرية والذي يعمل على تقليل المستقب
 على الجريبة السائدة وبالتالي التأثير LHل الخاصة بھرمون أ

السلبي على إحداث االباضة وھذا يتم تأكيده من خالل ارتفاع 
نسبة اإلخصاب والحمل في األبقار غير المجھدة عند حقن 
ھرمون محرض القند المشيمي البشري حيث كان تركيز ھرمون 

 ،ي في ھذه األبقارالكورتيزول تقريبا ضمن المستوى الطبيع
ًفضال عن قلة شفط النطف إلى داخل القناة التناسلية بسبب ارتخاء 
عضلة الرحم نتيجة الرتفاع تركيز االبنفرين في األبقار التي 

بان اإلجھاد  (8-9)أبدت ھياجا عصبيا وھذا يتفق مع ما اقترحه 
 ACTHيؤدي إلى زيادة إفراز ھرمون محرض قشرة الكظر 

وى تركيز ھرمون البروجستيرون المحرر من والذي يرفع مست
 على غدة تحت تأثيرقشرة الغدة الكظرية في الدم وبالتالي له 

واألخير يقلل من طرح  GnRHالمھاد حيث يقلل من تحرير 
 وكذلك ، من الفص األمامي للغدة النخاميةLHلوتيني لالھرمون أ

 إلى  بان اإلجھاد يؤدي(11-10) كل من يتفق مع ما توصلوا إليه
رفع مستوى تركيز ھرمون الكورتيزول من قشرة الغدة الكظرية 

 وبالتالي LHلوتيني لوالذي بدوره يقلل من مستقبالت الھرمون أ
إن اإلجھاد يؤدي  (12-5) ومع ما بينوه،على عملية االباضةيؤثر 

إلى تحرير االبنفرين والذي يؤثر على عمل ھرمون معجل 
يطي لحركة الرحم أثناء الطور الواقع الوالدة من خالل التأثير التثب

ًتحت تأثير ھرمون االستروجين وبھذا يكون ھنالك تأثيرا سلبيا  ً
 ومن خالل نتائج الدراسة وعند اخذ .على اإلخصاب والحمل

المعدل العام لنسبة اإلخصاب والحمل عند حقن ھرمون محرض 
القند المشيمي البشري من دون مالحظة تأثير الھياج العصبي 

وبھذا تكون النتيجة % 45ى األبقار متكررة الشبق تكون النسبة عل
 ، %42.5 (14) و ، %40.8 (13)متقاربة مع ما سجله كل من 

بأن لحقن ھرمون محرض القند المشيمي البشري  (15)ووجد 
ًدورا مھما في رفع نسبة اإلخصاب في األبقار متكررة الشبق  ً

ھرمون قبل أربع ساعات الناتج عن تأخر االباضة إذا ما حقنت بال
 أما % 66.67من التلقيح االصطناعي حيث يرفع نسبة اإلخصاب 

على  % 57.1و % 65سجلوا نسبة اإلخصاب والحمل  (3,16)
  . أھمية الوقت عند حقن الھرمونإلىالتوالي نتيجة 

 البروبرانولول في بأنه عند حقن) ١(ل تبين من الجدو
نسبة اإلخصاب والحمل فانه ال يزيد من  B4 مجموعة األبقار

 ٢ وربما ھذا ناتج عن الفعل الغالق للعقار على مستقبالت بيتا
 المتواجدة على عضلة الرحم وبالتالي يقلل من ،االدرينالية الفعل

التأثير التثبيطي لعضلة الرحم الناشئة من تحرير االبنفرين والذي 
له تأثير سلبي على عمل ھرمون معجل الوالدة في شفط النطف 

لى داخل القناة التناسلية إلتمام عملية اإلخصاب وھذا يتوافق مع ا
 ٢ بان االبنفرين يؤثر على مستقبالت بيتا(6)ما أشار إليه 

االدرينالية الفعل ويثبط حركة الرحم عندما يقع تحت تأثير 
بان سرعة ارتداد  (17) في حين اقترح ،ھرمون االستروجين

جنينية وخفض نسبة اإلصابة الرحم وقلة نسبة احتباس األغشية ال
 ازدياد حركة الرحم في األبقار المحقونة إلىبالتھاب بطانة الرحم 

 االدرينالية الفعل خالل الساعة األولى بعد ٢بحاصرات بيتا
الوالدة وھذا يكون له تأثير ايجابي على نسبة اإلخصاب في أبقار 

 .الحليب
ن معجل أظھرت النتائج بان حقن عقار البروبرانولول وھرمو

قد زاد نسبة اإلخصاب  A5ًالوالدة معا في مجموعة األبقار
 في حين لم يالحظ أي فرق معنوي في ،%70والحمل فيھا إلى 

نسبة اإلخصاب والحمل عند حقن عقار البروبرانولول مقترنا 
وسجلت ما نسبته  B5بھرمون معجل الوالدة في مجموعة األبقار 

مون معجل الوالدة لوحدة مقارنة باألبقار التي حقنت بھر% 20
B2، وھذا يمكن أن يفسر من خالل تأثير االبنفرين على نسبة 

اإلخصاب والحمل في األبقار ذات الھياج العصبي أكثر من تأثير 
في األبقار متكررة الشبق والتي لم يالحظ عليھا عالمات الھياج 

اء  بان األبقار المجھدة إثن(5) وھذا يتفق مع ما أشار إليه ،العصبي



  )٢٨١-٢٧٥ (٢٠١٢، ٣ ، عدد إضافي٢٦د المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجل
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٢٨١ 
 

الشبق يزداد تحرير االبنفرين والذي يعيق عمل ھرمون معجل 
 ويتفق ، داخل الجھاز التناسلي لألبقارإلى النطفالوالدة في شفط 

 بان عقار البروبرانولول يقلل من تأثير (18)مع ما توصل إليه 
   . االدرينالية الفعل٢االبنفرين على مستقبالت بيتا 

 التي أبدت ھياجا A6 رنالحظ بان األبقا) ١(من الجدول 
عصبيا قد سجلت زيادة معنوية في نسبة اإلخصاب والحمل عند 
حقن عقار البروبرانولول مقترنا مع ھرمون محرض القند 
المشيمي البشري عنھا إذا ما حقنت بھرمون محرض القند 

% 30و % 50 لوحده حيث كانت النسبة A3المشيمي البشري 
 مستوى تركيز ھرمون على التوالي وھذا ناتج من ارتفاع

الكورتيزول والذي يعمل على تقليل مستقبالت الھرمون اللوتيني 
على الجريبة السائدة من جھة وارتفاع مستوى تركيز 

لوتيني لالبروجستيرون والذي يؤدي إلى تقليل طرح الھرمون أ
LH من الفص األمامي للغدة النخامية من جھة أخرى وبالتالي 

اضة وقد يفسر ھذا إلى عمل عقار التأثير على عملية االب
 االدرينالية الفعل في ٢ البروبرانولول الغالق لمستقبالت بيتا

عضلة الرحم وھذا يزيد من التقلصات الحاصلة في الرحم نتيجة 
 بان (6) وھذا يتوافق مع ما اقترحه ،لفعل ھرمون معجل الوالدة

 اإلجھاد يرفع من مستوى تركيز ھرمون محرض قشرة الكظر
ACTH والذي يؤثر على القشرة الكظرية ويزيد مستوى تركيز كل

من ھرمون الكورتيزول و ھرمون البروجستيرون في مصل الدم 
اإلجھاد من تحرير االبنفرين والذي له دور في تثبيط  وكذلك يرفع
 من أن اإلجھاد (11) كما ويتفق مع ما توصل إليه ،حركة الرحم

يزول من قشرة الغدة يزيد من تركيز البروجستيرون والكورت
الكظرية واللذان يعمالن على تثبيط وظائف غدة تحت المھاد 

  .والجريبة
 B6التي سجلت في أبقار المجموعة % 60في حين إن النتيجة 

عند حقنھا بعقار البروبرانولول مقترنا مع ھرمون محرض القند 
المشيمي البشري لم تسجل فرقا معنويا فيما لوا حقن ھرمون 

حيث سجلت نسبة  B3د المشيمي البشري بمفردة محرض القن
ومن خالل ذلك يتبين  %60إخصاب وحمل في كال المعاملتين 

بان عقار البروبرانولول لم يكن له دور في رفع نسبة اإلخصاب 
والحمل في األبقار التي لم يالحظ عليھا عالمات الھياج العصبي 

 من الفص LHلوتيني لوھذا ربما يعود إلى تأخر إفراز الھرمون أ
بان  (15,19)األمامي للغدة النخامية وھذا يتفق مع ما توصل إليه 

لوتيني لاألبقار تصبح متكررة الشبق إذا ما تأخر إفراز الھرمون أ
LH ألنه يؤدي إلى تأخر االباضة وبالتالي عدم حدوث اإلخصاب .  
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