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 المستخلص
لغایة   2012/10/1أجریت الدراسة في الحقل الحیواني / قسم تقنیات اإلنتاج الحیواني / الكلیة التقنیة المسیب للمدة من 

سنوات . تم توحید شبقھا باستعمال االسفنجات المھبلیة  2-4تراوحت أعمارھا  نعاج عواسیة 10. بأستعمال  2013/3/1
یوم. حقنت النعاج بالعضلة بعد سحب االسفنجات  14ملغم من ھرمون البروجستیرون الصناعي لمدة  20المشبعة بـ 

نعاج). جمع الدم  5بش/ وحدة دولیة من ھرمون مصل الفرس الحامل ، لقحت النعاج بأكباش ذات خصوبة عالیة (ك 750بجرعة
درجة مئویة لحین   -4من الورید الوداجي اسبوعیاً من یوم التسفید لغایة االسبوع العاشر ، فصل المصل وحفظ بدرجة حرارة 

. أظھرت  Enzyme – linked Immunosorbent Assay (ELISA)تحلیل الھرمونات . تم قیاس الھرمونات بطریقة
بدایة من األسبوع األول بعد التسفید وبقى بمستوى عالي لغایة  Progestrone (P4)النتائج زیادة تركیز ھرمون الحمل 

أسابیع  4تركیزاً عالیاً بعد التسفید ثم عاد إلى مستواه الطبیعي بعد  Estrogen (E2)األسبوع العاشر. بین ھرمون المودق 
معنویاً یوم  Luteinizing Hormone (LH)األسبوع الخامس . أرتفع تركیز ھرمون األباظة وبدأ بالزیادة التدریجیة من 

 Follicle stimulating hormoneالتسفید وبعد ذلك ھبط إلى مستواه الطبیعي . أن تركیز ھرمون محفز الجریبة  
(FSH) ا ھرمون الحلیب أرتفع عالیاً في الشبق وبعد ذلك أنخفض وبقى قریباً من مستواه الطبیعي. أمProlactin (PRL) 

 فبین انخفاضاً معنویاً خالل االسابیع األربعة األولى وبعد ذلك بدأ بالزیادة من األسبوع الخامس.    
 

Abstract 
     The study was conducted in animals farm / department of animal technical production  
-Al-Musaib Technical College from 1-10-2012 to 1-3-2013. 10 Awassi ewes aged 2-4 years old. 
Estrus synchronization was done by intravaginal progesterone sponges containing 20 mg of 
fluorogestone acetate (FGA) for a period of 14 days. The ewes were intramuscular injected with 
750 IU of equine chorionic gonadotropin (eCG) at the sponges removal. The ewes were naturally 
mated with fertile rams (1 ram / 5ewes) . Blood samples were collected weekly from mating day 
until 10th week through jagular vein puncture. Blood serum separated and stored at -4C ْ◌ until 
assayed for hormones. The hormones were measured by Enzyme–linked Immunosorbent Assay 
(ELISA). The results showed the progesterone concentration increased by the first week after 
mating and remained at high levels until 10P

th
P week. The concentration of estrogen were high at 

mating and then decreased to basal levels during the first 4 weeks and increase gradually from 
the 5 P

th
P to the 10P

th
P week. The concentration of LH hormone were showed significantly increase 

during mating day and subsequently decrease to its basal level. The FSH concentration was high 
during estrus and decreased there after and remained low near the basal levels. The prolactin 
concentration was showed significantly decreased during first 4 weeks and increase from 5 P

th
P 

week . 
                              

 المقدمة
تعد األغنام من ركائز الثروة الحیوانیة في العراق وتأتي أھمیتھا نتیجة الحاجة الماسة لھا في األستھالك البشري ،كونھا احد 

. تفید الدراسات الجاریة على  (1)المصادر المھمة والمفضلة للحوم الحمراء اضافة الى كونھا مصدر مھم للجلود واالصواف
وألھمیتھا  .(3) ). وعلیھ فان تحسینھا یعد مدخالً الى زیادة الكفاءة االنتاجیة لالغنام (2األغنام المحلیة بانخفاض كفاءتھا التناسلیة 

اسلي عن طریق األقتصادیة البد من اتخاذ خطوات علمیة تؤدي لتطویر وسائل التربیة والتكاثر من اجل رفع مستوى االداء التن
).  تؤدي  (4تطبیق برامج الرعایة التناسلیة ، والتي تشمل تقنیات توحید الشبق وفرط األباضة وزیادة نسبة الخصوبة والخصب 

االیدي العاملة  وتقلیل الجھود  لرعایة الموالید تركیز عملیة  توحید الشبق في قطعان األغنام الى زیادة   انتاجیة القطعان من خالل
من الھرمونات األكثر شیوعا في   equine chorionic gonadotropin)(eCGیعد ھرمون مصل دم الفرس الحامل  ) ,(5

قلل الفترة بین بدایة  الشبق ی).ان اعطاء ھرمون مصل دم الفرس الحامل 6استحداث فرط األباضة لتوفره وسھولة استخدامھ (
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) 8( أیام 4-3یوم من دورة الشبق تتضمن بقاء ھرمون المودق سائد  17). أن التغیرات الھرمونیة في النعجة خالل 7واألباضة (
 ) ، في بدایة حمل النعجة ھرمون الحمل یحافظ على الحمل ویبقى سائد حتى بدایة الوالدة(9یوم 13ھرمون الحمل سائد لمدة و

اثناء المرحلة األخیرة ھورمون الحلیب یرتفع تركیز  .  (11) ألیام األخیرة من الحملیبدء ھرمون المودق بالزیادة في ا, ثم  (10)
یبقى منخفضاً طوال مدة الحمل  FSHتركیز ھرمون  ، (12)من الحمل لیساعد في تطور الغدد اللبنیة ونموھا لتتھیأ إلنتاج الحلیب 

لقیاس التغیرات الحالیة تھدف الدراسة  . (14)انخفاض في مستوى ھرمون االباضة طیلة مدة الحمل في  األغنام  .)13في األغنام(
 الھرمونیة بعد التسفید لألستعانة بھا كدلیل للكشف المبكر عن الحمل في األغنام العواسیة .

 

 :المواد وطرائق العمل
 

-1/10/2012 المسیب للمدة من /التابع لقسم تقنیات اإلنتاج الحیواني في الكلیة التقنیة  الحیواني أجریت ھذه الدراسة في الحقل
رقمت النعاج بأرقام بالستیكیة في ) سنوات 4-2نعاج عواسیة محلیة تراوحت أعمارھا بین ( 10وشملت الدراسة  1/3/2013

  20ـالمشبعة ب ) Intervet,EuropeanUnion( شركة تم تھیئة النعاج لعملیة تركیب االسفنجات المھبلیة انتاجوصیوان األذن 
– Intervet International( eCGحقن ھرمون و یوم 14) لمدة Chronogestملغم من ھرمون البروجستیرون الصناعي(

Hollandوعرضت جمیع النعاج للتسفید من قبل كباش عواسیة سحب االسفنجات المھبلیة بعدوحدة دولیة /حیوان  750 ) بجرعة 
  10ُسحب الدم من الحیوانات في یوم التسفید وبواقع عینة دم واحدة كل اسبوع  لغایة تم ) سنوات.4كباش) بعمر  ( 2خصبة (
ة ـدرج 4-بدرجة ت ـرات وحفظـملیلت 5رقمة سعة ـفي أنابیب خاصة ومللحصول على مصل الدم للنعاج والتي وضعت أسابیع 

 Biochechدیر تركیز ھورموني الحمل والحلیب باستعمال عدة تجاریة من شركة (، و تم تقات ـن إجراء الفحوصـلحی مئویة
Kit-USA) وتركیز ھورمون المودق ومحفز الجریبات واإلباظة باستعمال عدة تجاریة من شركة (AccuBind Kit-USA (

  Enzyme Linked Immune Sorbent Assay (ELISA)وتلك الشركتان یتعمدان على قیاس كثافة اللون بواسطة 
 نانومیتر ومن ثم تدخل النتائج التي نحصل علیھا في منحنى خاص بعدة الشركة لتعین تركیز الھورمونات .   450وبطول موجي 

  
 التحلیل األحصائي :

سة في الصفات المختلفة وبأختالف موعد لتحلیل البیانات لدراسة تأثیر المعامالت المدرو SAS (15)أستعمل البرنامج اإلحصائي 
. كما تم استخراج معامل  (16)سحب الدم وقورنت الفروقات المعنویة بین المتوسطات بأستخدام أختبار دنكن للمدى المتعدد 

 األرتباط بین الصفات المدروسة . 
 

 النتائج والمناقشة
یبدأ الجسم في األسابیع األولى بعد التسفید ویبقى مستواه عالي اذ  ان مستوى ھرمون الحمل یزداد بشكل مفاجيء )(1الشكل  یبین 

 4االصفر في الحاالت الطبیعیة في النعاج بإفراز، وتحریر البروجسترون من الیوم الثالث بعد الشبق، ویصل أعلى تركیز لھ (
رتفاع تركیز ھرمون الحمل یؤثر على الغدة ا,و نانوغرام/ مللتر) من الیوم التاسع، وحتى الیوم الثالث عشر من بدایة دورة الشبق

وباضمحالل الجسم االصفر تحت تأثیر ھرمون ) (17النخامیة فیثبط  افراز ھرمون المحفز لنمو الجریبات وھرمون األباضة 
والشریان  المبیضي-البروستوكالندین  الذي یفرز من بطانة الرحم والذي یتم نقلھ بطریقة جریان الدم المعاكس (بین الورید الرحمي

وعند ارتباط ھذا الھرمون مع المستقبالت  PGF2αالمبیضي) اذ تمتلك اغشیة خالیا الجسم األصفر مستقبالت خاصة لھرمون
 Adenylateالخاصة سوف یثبط التاثیر التحفیزي للھرمون اللوتیني على االنزیم الموجود في غشاء الخلیة الذي یدعى  (

Cyclaseوالذي یسبب خفض تركیز مادة احادي الفوسفات االدینوسین الحلقي (cAMP  داخل خالیا الجسم االصفر وھذا بدوره
من الشكل المفسفر الفعال الى الشكل غیر الفعال وان  Cholesterol estrase)یؤدي الى تحویل انزیم الكولستیرول استریز (

المتواجد على اغشیة خالیا  ھورمون اإلباظةالحمل أو یقلل عدد مستقبالت  تثبیط فعالیة ھذا االنزیم سوف یمنع تخلیق ھرمون
فیقل تركیزه لیسمح للغدة النخامیة بافراز الھرمون المحفز لنمو الجریبات اذا لم یحدث اخصاب وحمل اما اذا حدث   الجسم االصفر

بأن تركیز  )(19وذكر .(18)الحمل  اخصاب وحمل فیستمر بقاء الجسم األصفر ألفراز ھرمون الحمل  حتى منتصف فترة
في دم النعاج غیر الحوامل یبدأ بالھبوط المفاجىء قبل بدأ الشبق، اما في النعاج الحوامل فان الجسم االصفر یستمر  ھورمون الحمل

وبعدھا ) من الحمل. 60، وبتركیز مماثل لھ في طور االصفري، ویحافظ على ھذا المستوى حتى الیوم (الحمل بافراز ھورمون 
وقد  یبدا باالرتفاع الملحوظ، نتیجة مشاركة المشیمة في افراز ھذا الھرمون، ویستمر ھذا التركیز حتى االسبوع االخیر من الحمل.

أن لموعد سحب عینة الدم اھمیة كبیرة في تشخیص الحالة الفسلجیة للمبایض عن طریق قیاس مستوى ھرمون الحمل  20)(وجد 
 .عالمؤشرا لوجود جسم اصفر ف
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 ) یوم التسفید#( .مقارنة مع یوم التسفید (P<0.05)(*) معنوي  الحمل) التغیرات في تركیز ھورمون (1شكل 
 

في  اهیزداد تدریجیاً بعد التسفید ویحدث انخفاض في مستو حلیب) أن  تركیز ھرمون المودق وھرمون ال(3) و(2الشكل  یوضح
الزیادة دلیل على وجود الحمل اذ تقوم المشیمة بافراز ھرمون ھذه كون تبالزیادة تدریجیاً وقد وبعد ذلك یبدأ أسابیع األولى األربع 

أن النخامیة والمبیض الى المشیمة.  وھرمون المودق بین الغدة حلیبخالل الحمل. یتم تناوب افراز ھرمون ال حلیبالمودق وال
 .(21)الحمل المودق و يفي الدم ضروري لحث نمو الغدة اللبنیة وافراز الحلیب مع ھرمون حلیبوجود زیادة تركیز ھرمون ال

 .)(22یعتمد مستوى الھرمون على عدة عوامل تتضمن الساللة و األفراز ونسبة األیض من الجنین والنظام المستخدم في القیاس 
المودق والحمل) عالیة في النعاج الحامل بتوائم  ي(ھرمون (Steriod hormones)شحمیة ان تركیز الھرمونات ال  (23)أشار

) خالل 554pg/ml) خالل االشھر االولى الى (205pg/mlعن تلك التي تحمل بمفرد وان اعلى مستوى لھرمون المودق  بین  (
ان ھرمون المودق یزداد خالل اشھر الحمل ویصل الى اعلى مستوى لھ في  (21) ووجد.ثالث اشھر من الحمل حتى الوالدة 

) .ان زیادة فعالیة ھرمون المودق تعبر عن نظریة (pg/ml 6.23±1150.6) والماعز (pg/ml 2.4±98.65قبل الوالدة  االغنام 
) ان ھرون المودق كان مستواه  (25 ).واشار(24ان بدایة الوالدة تحدث بانخفاض في ھرمون الحمل وزیادة ھرمون المودق  

9.0±2.89pg/ml  48.514±282.6في الثلث االول من الحمل لیصل الى اعلى مستوى في الشھر األخیر من الحملpg/ml. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقارنة مع یوم التسفید. (#) یوم التسفید (P<0.05)) التغیرات في تركیز ھورمون المودق (*) معنوي (2شكل 
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 مقارنة مع یوم التسفید. (#) یوم التسفید (P<0.05)) التغیرات في تركیز ھورمون الحلیب (*) معنوي (3شكل 
 

نمو  ان. بعد التسفید  مااقل مستوى لھ إلى ان) ان ھرمون المحفز لنمو الجریبات وھرمون األباضة ینخفض(5) و(4اظھر الشكل 
تعتمد على افراز الھرمون المحفز لنمو الجریبات إذ یزداد تركیزه حتى ظھور الجریبة ویؤدي  الجریبات وتطورھا في المبیض

بیط ھرمون الحمل وبالتالي إلى ظھور عالمات الشبق وزیادة نسبة االباضة ثم التركیز العالي للھرمون المحفز لنمو الجریبات إلى تث
ینخفض بعد ذلك, بینت نتائج البحث ان اعلى مستوى لھرمون المحفز لنمو الجریبات مع بدایة الشبق ویستمر افرازه ثم ینخفض 

یزداد من بدایة دورة الشبق ثم ینخفض بعد  FSHالحظ أن تركیز ھرمون ) اذ 26(ویبقى مستواه ثابت بعد التسفید وھذا یتوافق مع 
ان ھرمون المحفز لنمو الجریبات یزداد تركیزه مع زیادة حجم الجریبة, إذ وجد أن تركیزه بالیوم  االباضة ویبقى مستواه منخفضاً .
الُجریبات المبیض على إنتاج ویحفـز ھرمـون ُمحفز  نانوغرام/ میلیلتر على التوالي 0.34و 46.0الثاني للشبق أعلى من الیوم األول

یزداد الھرمون المحفز لنمو الجریبات تركیزه أثناء المراحل األولى لدورة  )،27البیوض وإنتاج ھرمون المودق وھرمون الحمل(
قبل االباضة مباشرة حیث یعمل ).وان اعلى مستوى لھرمون األباضة 28الشبق ویحفز على نمو الجریبات المبیضیة وتطورھا(

,وان ھذا األنخفاض  )(29، یتبعھ انخفاض في مستوى ھرمون االباضة, في األبقار واألغنام یر البویضة من جریبة كرافعلى تحر
) اذ اكدوا في نتائجھم التأثیر المثبط لھرمون الحمل على الغدة النخامیة (30یتزامن مع زیادة تركیز ھرمون الحمل وھذا یتوافق مع 

 من خالل میكانیكیة التغذیة األسترجاعیة .  لمنع افراز ھرمون األباضة
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقارنة مع یوم التسفید. (#) یوم التسفید (P<0.05)) التغیرات في تركیز ھورمون محفز الجریبات (*) معنوي (4شكل 
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 مقارنة مع یوم التسفید. (#) یوم التسفید (P<0.05)) التغیرات في تركیز ھورمون اإلباظة (*) معنوي (5شكل 
 

لمستوى ھورمون الحمل مع  (P<0.05)) االرتباط بین الصفات المدروسة إذ كان األرتباط موجباً ومعنویاً 1یبین الجدول (
وموجباً وغیر معنوي مع  -0.32وسالباً مع ھورمون محفز الجریبات وبلغ  (P<0.05) معنویاً و 0.18ھورمون المودق وبلغ 
أما معامل االرتباط البسیط بین ھورمون  -0.10وسالباً وغیر معنوي مع ھورمون اإلباظة وبلغ  0.05 ھورمون الحلیب وبلغ

ومع  -0.07كان سالباً وغیر معنوي وبلغ  واإلباظة 0.25وبلغ  (P<0.05) ومعنویاً المودق وھورمون الحلیب فكان موجباً 
أما أرتباط ھورمون الحلیب مع ھورمون اإلباظة فكان سالباً وغیر  0.08ھورمون محفز الجریبات فكان موجباً وغیر معنوي وبلغ 

ھورمون . أما أرتباط ھورمون اإلباظة و 0.07ومع ھورمون محفز الجریبات فكان موجباً وغیر معنوي وبلغ  -0.13معنوي وبلغ 
 .  0.08محفز الجریبات فكان غیر معنوي وموجباً ووصل إلى 

 
 بین الصفات المدروسة (r)) معامل األرتباط البسیط 1جدول (

 
 مستوى المعنویة (r)معامل األرتباط  الصفات المرتبطة

E2  و P4 0.18 * 
PRL  و P4 0.05 NS 
LH  و P4 0.10- NS 
FSH  و P4 0.32- * 
PRL  و E2 0.25 * 
LH  و E2 0.07- NS 
FSH  و E2 0.08 NS 
LH  و PRL 0.13- NS 
FSH  و PRL 0.07 NS 
FSH  و LH 0.08 NS 

(P<0.05)*  : NS , غیر معنوي 
 

 .الھورمونیة بعد عملیة التسفید ممكن أن تكون دلیل بتشخیص الحمل المبكر  نستنتج من ھذا البحث أن التغیرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

# weeks 
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