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  الخالصة

 تعاني من انعدام ٦٠ وكان منھا  جاموس عراقيأنثى ٩٠٧ ھذه الدراسةعلىأجريت
  في الجاموسإناث  فيتحديد نسبة حدوث انعدام الشبق الى  الدراسة ھدفت ھذه. الشبق

 خالل قياس مستوى الكالسيوم محافظة نينوى ومعرفة بعض مسببات انعدام الشبق من
قسمت  .دمالوالفسفور الالعضوي والبروتين الكلي والكلوكوز والكولسترول في مصل 

االخرى من خمول المبايض ومجموعتين االولى تعاني من  إلىالحيوانات حسب التشخيص 
ھرمونية  لعالج الحاالت منھا استخدمت عدت طرق عالجية. األصفراحتباس الجسم 

  .تخدام الفيتامينات واألمالح النادرةاسب اخرىو
 الجاموس العراقي في إناث نسبة حدوث انعدام الشبق في إن النتائج وأظھرت
 بسبب احتباس الجسم %٣.٤ بسبب خمول المبايض و %٣ ومنھا %٦.٤محافظة نينوى 

في مستوى الكالسيوم في ) P<0.05(كما بينت نتائج الدراسة وجود ارتفاع معنوي  .األصفر
 في مستوى البروتين ) P<0.05 (انخفاض معنويو. التي تعاني من خمول المبايضناث اال

 في )P<0.05 (وجود ارتفاع معنويو التي تعاني من خمول المبايض ناثاإلالكلي في 
 انخفاض معنويووجد . األصفر التي تعاني من احتباس الجسم ناثاإلمستوى الكالسيوم في 

)P<0.05 (لقد . األصفر التي تعاني من احتباس الجسم ناثاإلفي ل وى الكولسترو في مست
ھـ ٣ مع مجموعة الفيتامينات أدGnRH استخدام المجموعة العالجية إن نتائج الدراسة بينت

 الجاموس التي تعاني من خمول إناث النتائج في عالج أفضل أعطت الفسفور أمالحو 
 ثم يليه استخدام %٨٣.٣٣مل  ومعدل الح%٨٥.٧١المبايض بنسبة استجابة بظھور الشبق 
 ىأعط لوحده PGF2α استخدام ن ا. لوحدهGnRHالبروجسترون لوحده ثم يليه استخدام 

 بنسبة األصفر الجاموس التي تعاني من احتباس الجسم إناث النتائج في عالج أفضل
وبعد PGF2α   ثم يليه استخدام %١٠٠ ومعدل الحمل %٨٧.٥استجابة بظھور الشبق 

ستنتج من ي و مع االسترادايول بنزويتPGF2α  ثم يليه استخدامGnRHيعطى  أيامثالثة 
 إمكانية معالجة حاالت انعدام الشبق في الجاموس باستخدام العالج  الحاليةالدراسة

  .الھرموني و العالج الساند
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ABSTRACT 

The current study was conducted on 907 adult buffalo cows, 60 cows 
suffering from anoestrus located in buffalo breeding farm in Nineveh province 
during the period from September 2002 to March 2003. The aim of this study was 
identify the incidence of anoestrus in adults Iraqi buffaloes in Nineveh province. 
Some biochemical changes in anoestrus buffalo cows were studied including 
calcium, inorganic phosphorus, total protein, glucose, and cholesterol in blood 
serum. Different hormonal therapy with supportive treatment were used. Animals 
included in this study 28 adult buffalo cows suffering from inactive ovaries and 
divided in to three treated subgroups with control group, each group contain 7 
adult buffalo cows, and 32 adult buffalo cows suffering from persistent corpus 
luteum which divided in to three treated subgroups. with control group, each  
group contain 8 adult buffalo cows the results of this study show that total 
incidence of anoestrus in adult Iraqi buffalo cows in Nineveh province was  6.6% 
and  3.1%  due to inactive ovaries and 3.5%  due to persistent  corpus luteum. 

The biochemical Analysis showed blood calcium level increase significantly 
in (P<0.05) and total protein level decrease significantly in (P<0.05) in adult Iraqi 
buffalo cows suffering from inactive ovaries while blood calcium level increase 
significantly in (P<0.05) and cholesterol level decrease significantly in (P<0.05) 
in adult Iraqi buffalo cows suffering from persistent corpus luteum. 

Treatment regime using GnRH with vitamin AD3E  and phosphorus salt in 
adult Iraqi buffalo cows suffering from inactive ovaries showed high response on 
estrus sign (85.71%) and conception rate (71.5%) followed the treatment of  
progesterone alone and then GnRH alone respectively. While treatment regime 
using PGF2 a alone of adult Iraqi buffalo cows suffering from persistent corpus 
luteum showed high response on observed Estrus (87.5%) and conception rate 
(87.5%) followed by PGF2 a  plus GnRH  in three day interval then PGF2 a with 
Estradiol benzoate respectively. It was concluded that from this study the 
hormonal therapy or with supportive treatment could be successfully used in 
anoestrus buffaloes.  

 
  المقدمة

ً مھما من ھذه الثروة حيث تقتصر تربية الجاموس في العراق ءيشكل الجاموس جز
اذ  ً وإنتاج اللحم فضال عن المنتجات الثانوية بعد الذبح،األولىعلى انتاج الحليب بالدرجة 

 الحليب الكلي ويساھم إنتاج  من %٧-٥ الجاموس من الحليب في العالم حواليإنتاج يصل
 تكمن اھمية حليب الجاموس و ).٢، ١( مجموع الحليب المنتج في القطر  من% ٨ بحوالي

 ) ٤، ٣( %٤ ونسبة بروتين اكثر من % ٧  منأكثر إلىالحتوائه على نسبة دھن قد تصل 
ًمما يشكل مصدرا مستمرا في الدخل اليومي لمربي الجاموس يمتلك الجاموس قابلية على  .ً

لعالية من المواد العلفية الخشنة وتأقلمه للظروف البيئية التسمين وقدرة فائقة على االستفادة ا
السائدة في مناطق انتشاره في القطر، وعلى الرغم من االھمال الذي عاناه ھذا الحيوان 
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واصابته بشتى االمراض والضطرابات الفسلجية اضافة الى تربيته البدائية وتناقص اعداده 
 كان عدد الجاموس ١٩٨٦عام ففي موس حسب احصائيات وزارة الزراعة في تعداد الجا

 ١٩٩٣ رأس وفي عام ألف ١٢٩.٠٠٠  إلى وصل ١٩٩٠  الف رأس وفي عام ١٤١.٤٥٠
  ). ٥(  الف رأس ٩٨.٧٠٠انخفض ليصل الى  

ويعتبر انعدام الشبق من اھم المشاكل التناسلية التي تسبب خسائر اقتصادية للمربين 
ض انتاج الحليب وانخفاض نسبة المواليد كذلك من خالل طول فترة ما بين الوالدات وانخفا

تاخر ظھور الشبق في  الجاموس ولعدم وجود أي دراسة متكاملة حول المشاكل التناسلية 
وباالخص انعدام الشبق في الجاموس العراقي فقد اقترحت ھذه الدراسة والتي تعتبر االولى 

انعدام الشبق في اناث تحديد نسبة حدوث  إلى من نوعھا في ھذا المجال والتي تھدف
ض  ودراسة بعمسببات انعدام الشبقمعرفة بعض  والجاموس العراقي في محافظة نينوى

 مستوى البروتين الكلي والكلوكوز والكولستيرول والكالسيوم التغيرات الكيموحيوية مثل
والفسفور الالعضوي في مصل دم اناث الجاموس العراقي الطبيعي ضمن الطورين  

 الجاموس العراقي التي إناثجريبي  ومقارنته مع مستويات تلك المواد في االصفري وال
 إلى باإلضافة األصفرتعاني من انعدام الشبق سواء  خمول المبايض و احتباس الجسم 

 انعدام الشبق باستخدام مختلف الطرق العالجية والھرمونية والتي تضمنت استخدام عالج
  .واألمالحلفيتامينات ا و PGF2αو  Progesterone و  Estradiol و  GnRHھرمونات

  
  المواد وطرائق العمل

 الجاموس العراقي في محافظة نينوى  والتي إناث من 907  الدراسة علىأجريت
كان و أصالن حاوي و وإجماليةالكبة  و اكنيطرة وبادوش وحاوي المجزرة ىتضمنت قر

الشبق خالل الفترة الزمنية  الجاموس تعاني من ظاھرة انعدام إناث من أنثى  ١٣٧ منھا
  . ٢٠٠٣ األول مكن آذار ولغاية ٢٠٠٢  أيلول  األول من المحصورة ما بين

 عليھا   سنوات لم تظھر٨- ٣  ما بين أعمارھاتراوحت   جاموسة٦٠شملت الدراسة 
  أنثى  ٢٨  منھاتوالدات وكان ٦-١ فما فوق وكان لكل منھا أشھر ٤الشبق لفترة عالمات 

ت حقن )A1( المجموعة األولى مجاميع عالجية ٣ إلىل المبايض قسمت تعاني من خمو
مل من مجموعة الفيتامينات  ٢٠في العضل مع  ملغم ٠.٢٥  وبجرعةGnRH بھرمون

 كذلك، والمجموعة  بالعضل١ الفسفور وفيتامين بأمالحمستحضر  من مل ٢٠  وھـ ٣أد
 ، المجموعة الثالثةبالعضل ملغم 125  وبجرعةالبروجسترونحقنت بھرمون ) A2(الثانية 

)A3 (تم عالجھا بھرمون GnRHبالضافة الى بالعضلملغم   ٠.٢٥  لوحده وبجرعة 
 وقد محلول الملح الفسيولوجي بالعضلمن  مل ٢٠والتي حقنت ) A0(مجموعة السيطرة 

  .إناث ٧كل مجموعة  تضمنت 
 فقد  أنثى ٣٢ت والتي تضمناألصفراما االناث المنعدمة الشبق بسبب احتباس الجسم 

 )B1 (األولىالمجموعة :  حيوانات٨كل مجموعة شملت   مجاميع عالجيةى ثالثقسمت ال
 المجموعة ,ل بالعض)Cloprestenol(ملغم  0.15 وبجرعة PGF2αعولجت بھرمون 

باإلضافة ) Cloprestenol(ملغم  0.15  وبجرعةPGF2α ھرمون بحقنت) B2(الثانية 
تم ) B3(بالعضل، المجموعة الثالثة ملغم  5 وبجرعة  تإلى ھرمون االستراديول بنزوي

  عولجتوبعد ثالثة ايام) Cloprestenol(ملغم  0.15  وبجرعةPGF2αعالجھا بھرمون 
تم ) B0( بالعضل، باالضافة الى مجموعة السيطرة ملغم  0.25وبجرعة GnRH بھرمون 

  .  بالعضل مل من محلول الملح الفسيولوجي٢٠قنھا ب ح
 ةعن تاريخ الحالأصحابھا  باالستفسار من حيواناتحالة انعدام الشبق في التم تحديد 
تم  و.معلومات خاصة بكل انثى  جاموسوذلك بمليء استمارة عاني منھا تالتناسلية التي 

تم  قد  الفحص المھبلي فأما عن طريق الجس عبر المستقيم األنثويفحص الجھاز التناسلي 
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مھا بالمحلول المطھر وتزيتھا بالفازالين الطبي لكي يتم بواسطة فاتحة المھبل بعد تعقي
 اإلفرازاتمالحظة درجة احتقان الغشاء المخاطي المبطن للمھبل ومالحظة طبيعة 

 إن الخمجية والمكتسبة باألمراضالمتجمعة في قعر المھبل الستبعاد الحاالت المصابة 
  .وجدت

 أنابيب مصل وحفظ المصل فيللحصول على الاخذ عينات دم من الوريد الوداجي تم 
 لحين إجراء الفحوصات المختبرية، والتي تضمنت °20C-بدرجة بالستيكية نظيفة ومعقمة 

  .قياس مستوى الكالسيوم، الفسفور الالعضوي، البروتين الكلي، الكلوكوز والكولسترول
 إطالق العالج من خالل إعطائھاتم متابعة جميع الحيوانات المشمولة بالدراسة بعد 

أو  األول لكشف الشبق وتسجيل حصول الشبق اإلناثثيران الجاموس العراقي مع تلك 
 إعادة  تم الخاصة بھا ثمةستماراال بعد العالج لكل حالة في  من الشبق الثالثولغايةالثاني 

 يوم ٩٠ عبر الجس عن طريق المستقيم بعد فترة األنثويالفحص السريري للجھاز التناسلي 
 للتأكد يوم ١٢٠ الفحص بعد إعادةبعدھا تم  . الأم الحمل ثودتسجيل حمن حصول الشبق و

  .األولحصل فيھا الحمل في الفحص من الحمل في الحاالت التي لم ي
  

  النتائج
  :نتائج تحليل نماذج مصل الدم

في مصل دم لكالسيوم  في مستوى ا) P< 0.05(وجود ارتفاع معنويبينت الدراسه 
 ذات الشبق الطبيعي في  مع تلكاتھ المبايض عند مقارنتعاني من خمولناث التي اال

كما اظھرت الدراسة وجود  .١الطورين الجريبي واالصفري وكما مبين في الجدول 
عاني ناث  التي تاالفي مصل دم  البروتين الكلي في مستوى) (P< 0.05انخفاض معنوي 

طور الجريبي فقط وعدم  ذات الشبق الطبيعي في ال مع تلكاتھمن خمول المبايض عند مقارن
د فرق عدم وجوولوحظ  .١ مع الطور االصفري وكما مبين في الجدول  معنويوجود فرق

ناث التي اال الفسفور الالعضوي والكلوكوز والكولسترول في مصل دم معنوي في مستوى
 ذات الشبق الطبيعي في  مع تلكامع مستوياتھ ھاتتعاني من خمول المبايض عند مقارن

) (P< 0.05 ووجد ارتفاع معنوي .١لجريبي واالصفري وكما مبين في الجدول  اينالطور
 عند مقارنتھا مع في مستوى الكالسيوم في االناث التي تعاني من احتباس الجسم االصفر

في  .٢ الجدول  وكما مبين فيتلك ذات الشبق الطبيعي في الطورين الجريبي واالصفري
 سفور الالعضوي والبروتين الكلي والكلوكوز في الف في مستوى معنويقفرظھر يحين لم 
 تعاني من احتباس الجسم االصفر عند مقارنتھا  كانتناث التياالمصل دم عينات 
 ذات الشبق الطبيعي في الطورين الجريبي واالصفري وكما مبين في ھا مع تلكبمستويات
في سترول  في مستوى الكول)P<0.05 (انخفاض معنويومن جانب اخر لوحظ  .٢الجدول 

 مع اتھعند مقارن) P<0.05(د  عن تي تعاني من احتباس الجسم االصفرالناث االمصل دم 
  .٢الجدول  واالصفري وكما مبين في   ذات الشبق الطبيعي في الطورين الجريبيتلك

  :نتائج عالج انعدام الشبق في الجاموس العراقي
مع مجموعة GnRH مون ھر(   A1اوضحت الدراسة ان استخدام المجموعة العالجية 

التي تعاني من  ناثاال افضل النتائج في عالج ىاعط) ھـ وامالح الفسفور٣الفيتامينات أد
وكما %  ٧١.٥ ومعدل الحمل % ٨٥.٧١ خمول المبايض بنسبة استجابة بظھور شبق 

في ) البروجسترون لوحده ( A2 استخدام المجموعة العالجية ووجد ان  .٣ مبين في الجدول
 ومعدل % ٨٥.٧١ناث التي تعاني من خمول المبايض اعطت نسبة استجابة الاعالج 
 ھرمون ( A3   استخدام المجموعة العالجيةاما .٣ وكما مبين في الجدول%  ٥٧.١الحمل  
GnRH٤٣ومعدل الحمل  % ٥٧.١٤ نسبة استجابة بظھور شبق  اعطتقدف )لوحده % 
اعطت )  لوحدهB1 ) PGF2αالعالجية كما تبين ان المجموعة  .٣الجدول بين في وكما م
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بنسبة استجابة وناث التي تعاني من احتباس الجسم االصفر االافضل النتائج في عالج 
ما المجموعة ا .٤ وكما مبين في الجدول % ٨٧.٥ومعدل الحمل %  ٨٧.٥بظھور شبق 

ن ناث  التي تعاني ماالفي عالج ) GnRH وبعد ثالثة ايام يعطى B3 ) PGF2αالعالجية 
 ٧٥ ومعدل الحمل  %٨٧.٥ستجابة بظھور الشبق اال نسبة  فكانتاحتباس الجسم االصفر

 B2 ) PGF2α المجموعة العالجية في حين كانت النتيجة في. ٤ ل وكما مبين في الجدو%
 ٧٥معدل الحمل   و%١٠٠استجابة بظھور الشبق ھي ) مضاف له االستراديول بنزويت

  .٤ ا مبين في الجدولـ وكم%
   

 نتائج التحليل الكيموحيوية لمصل دم اناث الجاموس العراقي  التي تعاني من :١ول دج
خمول المبايض ومقارنته بنتائج التحليل لمصل االناث ذات الشبق الطبيعي في 

  .الطور الجريبي والطور االصفري 

 حالة الحيوان

معدل 
مستوى 

الكالسيوم 
mg/dl 

معدل 
مستوى 
الفسفور 

الالعضوي 
mg/dl 

معدل 
مستوى 
البروتين 
الكلي  
mg/dl 

معدل 
مستوى 
الكلوكوز 
mg/dl 

معدل 
مستوى 

الكولسترول 
mg/dl 

اناث الجاموس 
العراقي  التي تعاني 
 من خمول المبايض 

١٠.٥٥٤٨ 
٠.٣٤٣٣±

٤.٨٦٨٤  
٠.١٧١٥± 

٧.٦٩٤٤  
٠.٠٩٦± 

٥٩.٥٩١
٥  

٢.٦٢٣٩
± 

١٨٥.٧٠٢٩ 
٣.٠٨٢٩± 

اناث الجاموس 
العراقي  ذات الشبق 

لطور الطبيعي في ا
 الجريبي 

*٧.٨٩٥  
٠.٨٧٦٧±

٤.٤٣٦  
٠.٢١٩٤± 

*٨.١٥٦٢ 
٠.١١٠٨

± 

٥٠.٢٨٢  
٢.٤٤٦٨

± 

١٨٧.٤٨٠٢ 
٢.٢٩٩± 

اناث الجاموس 
العراقي  ذات الشبق 
الطبيعي في الطور 

 االصفري

*٧.٥٣٨٣ 
٠.٣٢٢٧±

٤.٦٨٤١  
٠.٣٠٨± 

٧.٨١٩٧  
٠.٠٨٥± 

٥٢.٧٣٩
٩  

٣.٩٣٣٤
± 

١٩٣.٥٣٥  
٢.٧٧٠٢± 

  )  P< 0.05(ية مستوى معنوبالقيم تختلف معنويا *
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 نتائج التحليل الكيموحيوية لمصل دم اناث الجاموس العراقي  التي تعاني من :٢جدول 
احتباس الجسم االصفر ومقارنته بنتائج التحليل لمصل االناث ذات الشبق 

  .الطبيعي في الطور الجريبي والطور االصفري

 حالة الحيوان

معدل 
مستوى 

الكالسيوم 
mg/dl 

معدل 
مستوى 

سفور الف
الالعضو

 mg/dlي 

معدل 
مستوى 

البروتين 
الكلي  
mg/dl 

معدل 
مستوى 

الكلوكوز 
mg/dl 

معدل مستوى 
الكولسترول 

mg/dl 

اناث الجاموس 
العراقي  التي 

تعاني من 
احتباس الجسم 

 االصفر

١٠.٠٠١
٧  

٠.٣١٦٤
± 

٤.٩٠٢  
٠.١٦٩٤

± 

٨.٠٣٣٧  
٠.٨٧٩± 

٥٥.١٤٨٧  
٢.٧٥٣٣± 

١٦٩.٦٠٦٥ 
٣.٧١٢١± 

اناث الجاموس 
لعراقي  ذات ا

الشبق الطبيعي 
في الطور 
 الجريبي 

*٧.٨٩٥  
٠.٨٧٦٧

± 

٤.٤٣٦  
٠.٢١٩٤

± 

٨.١٥٦٢  
٠.١١٠٨± 

٥٠.٢٨٢  
٢٤٤٦٨± 

*
١٨٧.٤٨٠٢ 

٢.٢٩٩± 

اناث الجاموس 
العراقي  ذات 

الشبق الطبيعي 
في الطور 
 االصفري

*٧.٥٣٨٣ 
٠.٣٢٢٧

± 

٤.٦٨٤١  
٠.٣٠٨١

± 

٧.٨١٩٤  
٠.٠٨٥± 

٥٢.٧٣٩٤  
٣.٩٣٣٤± 

*١٩٣.٥٣٥  
٢.٧٧٠٢± 

  )  P< 0.05(القيم تختلف معنويا بمستوى معنوية *
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  . المختلفة نتائج استجابة اناث الجاموس التي تعاني من خمول المبايض للعالجات  :٣ جدول

  عدد المجاميع العالجية
 الحيوانات

عدد 
  اإلناث
التي 

استجابت 
 للعالج

النسبة 
المئوية 

لالستجابة 
 للعالج

  نسبة
الحمل الكلي

 :A0مجموعة السيطرة 
مل من الملح الفسيولوجي ٢٠حقن 

 في العضلة
٠ ٠ ٧% 

 

 :A1مجموعة 
من ھرمون 0.25mgحقن 

GnRH مل من ٢٠بالعضلة مع
 Vit. AD3Eمجموعة فيتامينات 

بالعضلة من مستحضر 
Cobaphos  20 مل بالعضلة  

٦ ٧ **  
٨٥.٧١%

  
  
٧١.٥% 

  :A2مجموعة 
 من ھرمون 125mgحقن 

  بالعضلةالبروجسترون
٦ ٧ **  

٨٥.٧١%

  
٥٧% 

 :A3مجموعة 
من ھرمون 0.25mgحقن 

GnRH بالعضلة لوحدة. 
٤ ٧   

٥٧.١٤%

  
٤٣% 

  )  P< 0.05(القيم تختلف معنويا بمستوى معنوية *
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للعالجات  األصفرالتي تعاني من احتباس الجسم   الجاموسإناثنتائج استجابة  :٤ جدول

  .المختلفة

عدد  العالجيةالمجاميع 
الحيوانات

عدد اإلناث 
التي 

استجابت 
 للعالج

النسبة 
المئوية 

لالستجابة 
 للعالج

نسبة الحمل 
 الكلي

 B0: مجموعة السيطرة 
مل من الملح ٢٠حقن 

 الفسيولوجي في العضلة
٠ ٠ ٨%  

 : B1مجموعة 
 0.15mgحقن ھرمون 

)Cloprestenol (PGF2α 
 بالعضلة 

٨٧.٥ %٨٧.٥*  ٧ ٨% 

   :B2 مجموعة
 0.15mgحقن ھرمون 

)Cloprestenol (PGF2α 
 من 5mgبالعضلة مع 

ھرمون االستراديول بنزويت 
 .بالعضلة

٧٥ %١٠٠* ٨ ٨% 

 : B3مجموعة 
 0.15mgحقن ھرمون 

)Cloprestenol (PGF2α 
وبعد ثالثة ايام تم حقن 

0.25mg من ھرمون
GnRH  بالعضلة. 

٧٥ %٨٧.٥*  ٧ ٨% 

  .)P< 0.05(نة مع مجموعة السيطرة عند مستوى عند معنوية القيم تختلف معنويا مقار* 
  

  المناقشة
اكبر المشاكل التناسلية التي يعاني منھا  وأھمتعتبر ظاھرة انعدام الشبق واحد من 

 حصول الحمل مما يسبب وتأخرفترة ما بين الوالدتين التطيل من ألنھا ) ٦(الجاموس 
سائر اقتصادية  خإلى الحليب وانخفاض في عدد المواليد وكل ھذا يؤدي إنتاجانخفاض في 

 الجاموس التي إناثبينت نتائج التحليل الكيموحيوية لمصل دم لقد  .)٧(لمربي الجاموس 
وجود ارتفاع معنوي ) و احتباس الجسم االصفر  المبايضخمول(  من انعدام الشبقتعاني

ذات الشبق الطبيعي في الطورين الجريبي لك مع ت مقارنتهعند  في مستوى الكالسيوم
 الجاموس ذات الشبق الطبيعي تكون دائما في إناث إن إلىواالصفري وھذا يعزى ربما 

 إناث مستمر للحليب ولھذا يحصل فيھا فقدان في ايونات الكالسيوم مقارنة مع إنتاج
 الحليب الن ايونات اجإنت منعدمة أوالجاموس التي تعاني من انعدام الشبق التي تكون قليلة 

 ).١٠- ٨( الكالسيوم لذلك تطرح كميات منالكالسيوم لھا القابلية على حرية اكبر لالنتقال 
عدم وجود دور فعال ومؤثر إلى ) ١٢,١١(.Osman et al و Hignettكل من أشار  وقد

لنقص الكالسيوم في الخصوبة وھذا التفسير ناتج من عدم مالحظة تأثير الكالسيوم بين 
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رة  العالي للحليب لفتاإلنتاجلحالة ذات الشبق الطبيعي وحالة انعدام الشبق وذلك نتيجة ا
وجد في الحالة ذات الشبق  انخفاض في مستوى الكالسيوم كما إلى طويلة يؤدي زمنية

 7.9mg/dlالمنتجة للحليب حيث كان مستوى الكالسيوم فيھا في الطور الجريبي الطبيعي 
 فرق معنوي مع حالة انعدام الشبق في أظھر والذي  mg/dl 7.5وفي الطور االصفري 

 بإنتاجھا الجاموس المنتجة للحليب والتي تمتاز إناث ويمكن تفسير ھذه الحالة بان ناثاإل
يستمر لفترة   حدوث انخفاض في مستوى الكالسيوم والذي إلىالعالي من الحليب يؤدي 

 حالة انعدام الشبق نتيجة إلى تحول الحالة ىإلمما يؤدي )  بعد الوالدةأشھر ٦(زمنية طويلة 
كما بينت الدراسة وجود ). ١٣( Gerioff & Morrowلنقص الكالسيوم وھذا يتفق مع 

 الجاموس التي تعاني من إناثانخفاض معنوي في مستوى البروتين الكلي في مصل دم 
 فقط وعدم ذات الشبق الطبيعي في الطور الجريبيمع تلك  ھاتخمول المبايض عند مقارن

 زيادة الفعالية االيضية للجسم تحت إلىوجود فرق معنوي مع الطور االصفري وھذا يعزى 
-Elوھذا يتفق مع ) ١٤(ق دورة الشبل ھرمون االستروجين خالل الطور الجريبي تأثير

Baghadadyو Abdel – Raheim  )الذين الحظوا انخفاض معنوي في ) ١٥,١٦
 الجاموس المصري التي تعاني من خمول إناثدم مستوى البروتين الكلي في مصل 
 Dhobleمع  يتفق كما الطبيعي ق ذات الشباإلناثدم المبايض مقارنة مع مستواه في مصل 

& Gupta )الذين وجدوا انخفاض معنوي عالي في مستوى البروتين الكلي في مصل ) ١٧
واه في مصل دم  الجاموس الھندي التي تعاني من خمول مبايض مقارنة مع مستإناثدم 
 .)١٨( Srivastava & Sqhni ماوجده الباحثان  ذات الشبق الطبيعي ويتفق معناثاإل

عدم وجود فرق معنوي في مستوى الفسفور الالعضوي  الحالية الدراسةولوحظ في نتائج 
 احتباس الجسم أوخمول المبايض ( الجاموس التي تعاني من انعدام الشبق إناثفي مصل دم 

 نوعية إلى الجاموس العراقي وھذا يعزى إناث مقارنة بمستواھم في مصل دم عند) األصفر
 أعراض إن) ١٩( Zaki  & Goher  التربة في محافظة نينوى فقد بينأوالغذاء المقدم 

شبق بينما الجاموس الغير ال انعدام إحداث إلىنقص الفسفور في الجاموس المصاب يؤدي 
ود تأثير على شبق ھذه لوحظ عدم وج نقص الفسفور أعراضمصاب بنقص وظھور 

 التي تعاني  ناثاإلوجد انخفاض معنوي في مستوى الكولسترول في مصل دم و .الحيوانات
رين الجريبي  ذات الشبق الطبيعي في الطومع تلكه ت عند مقارناألصفرس الجسم من احتبا

 دورة أطوارل ًھرمونية التي تحدث طبيعيا خالالتغيرات ال إلى  ذلكربما يعزىوواالصفري 
 ھرمون االستروجين وفرط الدرقية تأثيرالشبق من خالل زيادة الفعالية االيضية تحت 

 الجاموس التي تعاني من انعدام الشبق إناث انخفاض مستوى الكولسترول في إنكما ) ٢٠(
 إفراز إلى التي تؤدي  Hypocholesterolemiaناتج من نقص الكولسترول في الدم 

الذين ) ٢٢(  .Manal et alوھذا يتفق مع) ٢١( غير منتظم يدات بشكلالستيرووتحرير 
 الجاموس المصري لفترة انعدام إناثوجدوا انخفاض مستوى الكولسترول في مصل دم 
كما يتفق  . ذات الشبق الطبيعي ناثاإلالشبق بعد الوالدة مقارنة مع مستواه في مصل دم 

نخفاض معنوي في مستوى الكولسترول الذين وجدوا ا) ٢٣ (Amanullah et al عـــم
 الجاموس الھندي التي تعاني من انعدام الشبق مقارنة مع مستواه في مصل إناثمصل دم 

                          . ذات الشبق الطبيعيناثاإلدم 
 النتائج في أفضل أعطت A1 استخدام المجموعة العالجية إن الدراسة أوضحتفقد 

% ٨٥.٧ي تعاني من خمول مبايض بنسبة استجابة بظھور شبق  الجاموس  التإناثعالج 
 يحدث تحرير  GnRH حقن ھرمون إنحيث ) 24( وھذا يتفق مع %٧١.٥ومعدل حمل 

 كذلك يعمل على  FSH للجر يبات والھرمون المحفز  LH من الھرمون اللوتيني اللك
) ٢٥ ( LH Surge مندفقه للغدة النخامية للھرمون اللوتيني بشكل األماميتحسس الفص 

 المصنع  GnRHوبالتالي يعمل على تحفيز فعالية المبايض باستخدام جرعة واحدة من
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) ٢٨ ,٢٧(  Singal&Arora  و,Osman et alويؤكد ھذا االستنتاج ما وجده ). ٢٦(
 الفسفور في أمالح ومستحضر ـھ٣دأ ومعه مجموعة فيتامينات  GnRH احيث استخدمو

 زيادة نسبة ظھور الشبق وزيادة معدل إلى أدى من انعدام شبق  الجاموس التي تعانيإناث
 الجاموس التي تعاني من انعدام إناثالن استخدام ھذه المركبات في عالج . الحمل فيھا

 ھذه تأثيرالشبق من خالل تعديل النقص الغذائي فيھا المسبب لخمول المبايض وان 
 إن). ٢٩ (الجر يباتذي يحفز نمو  ال Gonadotrophinالمركبات ينتج زيادة في ھرمون 

 معدل %57بة استجابة بظھور شبق  نس%٨٥.٧١ أعطىاستخدام البروجسترون لوحدة 
 الجاموس التي تعاني من خمول المبايض الن  استخدام ھرمون إناثالحمل في 

ة فعالية المبايض بعد فترة طويلة من انعدام الشبق عود وإحداث إلىالبروجسترون يؤدي 
 بواسطة  Gonadotrophin من خالل تحريرأوتحفيز الطور االصفري القصير من خالل 

 استخدام إنالدراسة بينت كما ). ٣٠( الشبق لدورة حدوث ميكانيكية االسترجاع السالبة
 نسبة استجابة بظھور %٥٧.١٤ أعطت) لوحدهGnRH ھرمون (  A3المجموعة العالجية

مما يفسر تلك . تعاني من خمول المبايض التي ناثاإل معدل الحمل في عالج %٤٣الشبق 
 ھذه النسبة التي تمثل جزء من استجابة أعطى لوحده  GnRHالنتائج ھو استخدام ھرمون 
 ھـ ٣ من النقص الغذائية لمجموعة الفيتامينات أ داإلناث تلك هالھرمونية رغم ما تعاني

 ,٢٧(ل الحمل فيھا  الفسفور التي تساعد في زيادة نسبة ظھور الشبق وزيادة معدوأمالح
 لعالج انعدام   GnRHمن خالل استخدام ) ٣١ (Azawi،وھذه النتائج تتفق مع نتائج ) ٢٨

 الجاموس التي تعاني من إناث عالج أن الدراسة أوضحتكما  . العراقيةاألبقارالشبق في 
)  لوحده B1 ) PGF2α عالج ضمن المجموعة العالجية أفضل كان األصفراحتباس الجسم 

 معدل الحمل وذلك الن حقن  %٨٧.٥  نسبة استجابة بظھور الشبق و  %٨٧.٥  عطتأ إذ
PGF2 α األصفر يكون عامل لتحليل الجسم Luteolysis في البروجسترون ويقلل مستوى 

 الحقن في أيام  ثالثة الشبق خاللإلىوان الحيوانات التي يتم عالجھا تعود ) ٣٢(الدم 
Ibrahim et al )ج تتطابق مع ما وجدهوھذه النتائ) ٣٣Metwelly  &  EL Bawab 

 أظھرتيوم  )١١(  بفارق زمنيPGF2 αالذين وجدوا  استخدام حقنتين من ھرمون  ) ٣٤(
 استخدام إن الدراسةوبينت  . معدل الحمل% ٧٧.١ نسبة استجابة بظھور شبق و  %٧٠

PGF2αھرمون   ثم  GnRHأعطت صفراأل باحتباس الجسم المصابة لإلناث أيام بثالثة 
 يعمل على PGF2α الن. معدل الحمل% ٧٥نسبة استجابة بظھور شبق و  %  ٨٧.٥

 FSH ھرمون إفراز يعمل على تحفيز  GnRH فيما ھرمون األصفرتحليل الجسم 
 للغدة النخامية وقد استخدم ھذا العالج كنظام في عالج األمامي من الفص LHوھرمون 
من خالل تحفيز عملية االباضة ) ٣٥( أشاركما  واألبقار التناسلية في حقول األمراض

 الجاموس العراقي  التي إناث عالج إن الدراسة أوضحتكما .  االباضةتأخروتقليل نسبة 
مضاف له  B2  ) PGF2α ضمن المجموعة العالجية األصفرتعاني من احتباس الجسم 

دل الحمل  مع% ٧٥ نسبة استجابة بظھور شبق و  %١٠٠ تاعط) االسترادايول بنزويت
 سلوك وعالمات الشبق إظھار دور ھرمون االستروجين الذي يعمل على إلىوقد يعزى ھذا 
 مع ھرمون استخدامه االباضة ولكن تم وإحداث الجر يبات نضج إحداثفقط من دون 

PGF2 α األصفر وضعه والن كميات قليلة منه تعمل كمحلل للجسم إلى من اجل شد الرحم 
 إلى األصفر الطبيعي الضروري لتحليل الجسم PGF2αرحم لھرمون  بطانة الإفرازوزيادة 

 إمكانية معالجة حاالت انعدام الشبق في الحالية ستنتج من الدراسة وي).٣٦(المبيض 
  . الجاموس العراقي باستخدام العالج الھرموني و العالج الساند
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