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Patterns of ovarian follicular-growth and development in Syrian Awassi ewes during different 
reproductive stages monitored by laparoscopy  

 

Dr. M. Zarkawi, Eng. A. Soukouti 

Division of Animal Production, Department of Agriculture, Atomic Energy Commission, P. O. Box 

6091, Damascus. 

An in situ study was conducted on Syrian Awassi ewes, inside and outside the breeding season, 

untreated or treated with vaginal sponges together with or without equine chorionic gonadotropin 

aiming at monitoring the ovaries' diameters, number of different follicular categories, number, 

diameters and lifespan of corpora lutea in each ovary using a laparoscope and finding out the 

relationship among these parameters and progesterone concentration. For the first time, it has been 

possible to characterise the Syrian Awassi sheep at the ovarian follicles level during different 

reproductive stages using a laparoscope.  

 

           Key Words: laparoscope, ovary, ovarian follicles, corpus luteum, progesterone, Syrian Awassi ewes. 

خالل مراحل تناسلية مختلفة  نمو وتطور الجريبات المبيضية عند نعاج العواس السوري أنماط

  تنظير جوف البطن تقنيةباستخدام 

  



 ٢

  الخالصة -١

ة      ( أجريت دراسة على نعاج العواس السوري      دون المعامل داخل وخارج الموسم التناسلي، مع أو ب

ة فنجات مهبلي ون مصل باس ع هرم ة م دها أو مترافق ل وح رصد أقطار بهدف  )دم الفرس الحام

صفراء في آل مبيض            المبايض وعدد وأقطار     ضية واألجسام ال منظار   باستخدام    الجريبات المبي

  . في مصل الدممع تراآيز هرمون البروجستيرونتها ، وعالقlaparoscope  البطنجوف

ارج الم   فنجات خ ل باالس م تعام ي ل اج الت د النع م عن ايض صغيرة الحج ت المب ليآان م التناس  وس

ز المنخفضة                ١٫٥ إلى   ١٫١وتراوحت أقطارها من     ه التراآي سي، أآدت  سم، نتيجة وجود سكون جن

ستيرون  ون البروج دًا لهرم دم ج صل ال ي م ول ٠٫٣٨(  ف انو م ة   . )ل/ ن ات معنوي د فروق م توج ول

(P>0.05) سم١٫٢٣ مقابل ١٫٢٤(المبيضين األيمن واأليسر قطري  بين (.  

ائج   رت النت دم وأظه وي  ع رق معن ود ف ن    (P>0.05)ج ضين األيم ري المبي ين قط م١٫٤٩(ب  ) س

سر  م١٫٤٤(واألي فنجات  )  س ة باالس اج المعامل د النع ارجعن ليخ م التناس ت  الموس ، وتراوح

ى    ١٫٢من   أقطارهما د سحب االسفنجات                    .  سم  ٢إل ادة قطر المبيض بع ام زي شكل ع وحظ ب ا ل آم

  .ن األخيرين من دورة الشبقبنحو يومين وثباته ثم انخفاضه خالل اليومي

ن العضلي بهرمون مصل دم الفرس                      شياع مع الحق وعند المعاملة باالسفنجات المهبلية لتوقيت ال

ى       ى     ١٫٥٥الحامل داخل الموسم التناسلي، وصل قطر المبيض األيمن إل سر إل  سم  ١٫٥٤سم واألي

  .  (P>0.05) بينهما دون وجود فروقات معنوية

ر     د إج ن موع ر ع ض النظ ة بغ لي   (اء المعامل م التناس ارج الموس ل أو خ ًا  )داخ ت معنوي ، تفوق

(P<0.05)          ت ي عومل اج الت ي النع ا ف ة فئاته ضية بكاف ات المبي داد الجريب ايض وأع ار المب  أقط

ك                       إلبا ا في تل ل، عنه ن هرمون مصل دم الفرس الحام سفنجات المهبلية، سواء بحقن أو بدون حق

  .جاتالتي لم تعامل بهذا النوع من اإلسفن

د               ة بع د سحب االسفنجات، والثاني ى بع ضية األول ات المبي  -٧    لوحظ وجود موجتين لنمو الجريب

د           ١٠ ة باالسفنجات، وبع اج خارج الموسم التناسلي المعامل د النع ام عن اج    ١٢ -٩أي د النع ًا عن يوم

  .داخل الموسم التناسلي المعاملة باالسفنجات وهرمون مصل دم الفرس الحامل

م يالحظ اج   ل ايض النع ي مب سم أصفر ف ود أي ج فنجات   وج ة باالس ر المعامل م غي ارج الموس خ

اج        ايض النع ي مب شيطة ف فراء ن سام ص ت أج ا تكون سي، بينم كون جن ود س ة وج لي نتيج التناس

ة با ة باإلالمعامل م التناسلي والمعامل فنجات خارج الموس ون مصل دم الفرس إلس فنجات وهرم س

لي  م التناس ل الموس ل داخ اً  الحام ا معنوي ا وأعماره دادها وأقطاره وق أع ع تف ي  (P<0.05) ، م ف
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رة  ة األخي ل ٢-١(المعامل سام صفراء، و٣-٢ مقاب ن أج ار م ل ١٠-٥ أقط م،١٥-٥ مقاب ار  م  وأعم

  ). يومًا،على التوالي١٥-١٠ و ١٣-١٠األصفر النشيط من للجسم 

  

  المقدمة -٢

ضين   ن المبي وي م لي األنث از التناس ألف الجه يض  ovaries يت اتي المب وات هي قن ن القن دد م وع

oviducts  الوب رحم  Fallopian tubes أو نفيري  ف ل  uterus  وال لية   vaginaوالمهب  والفتحة التناس

ة  ة     . vulvaالظاهري راس المؤنث ا األع سبب إنتاجهم لية ب ضاء التناس م األع ن أه ضان م ّد المبي ُيع

ة    ova  )البويضات ( سية األنثوي ات الجن اج الهرمون البروجستينات  ( female sex-hormones وإنت

  . )واإلستروجينات

شرة      ا الق سين هم سمين رئي شرة   . medulla واللب   cortexيتألف المبيض الواحد من ق وي الق تحت

ات  ضات والهرمون اج البوي ة بإنت سجة المرتبط ا واألن ن الخالي ات م ى طبق ويعل ا تحت ى  آم  عل

دهور    corpora lutea واألجسام الصفراء folliclesالجريبات   في مراحل مختلفة من التطور والت

   .ةواالضمحالل، بينما يحتوي اللب بشكل أساسي على أعصاب وأوعية دموية وألياف ضاّم

زودًا بنظام         ة عبارة عن أدا laparoscope منظارجوف البطن  ا منظارًا صغيرًا م ى حد م شبه إل  ت

ي، و  ى التجويف البطن ضوء إل ب ال صرية تجل اف ب الألي سمح يبالت ات ب ت شاهدة محتوي ة وم رؤي

ي  اء غليظةabdomenالتجويف البطن ة وأمع اء دقيق ن أمع ى م ة   إضافة إل دة الدودي د والزائ الكب

ام        وآذلك والمرارة وغيرها  وان        األعضاء التناسلية الداخلية من مبايض وأرح سان والحي د اإلن  عن

  . surgeryبشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل جراحي 

شخيص وجود بعض األورام             باستخدام ا  ات    tumorsلمنظار المذآور آنفًا، يمكن مثًال ت  أو االلتهاب

inflammations    ،التهاب الزائدة الدودية    أو   في المرارةappendicitis ،وأخذ خزعات     ، وغيرهما

biopsies لحيوان مثل الخيل ل من أعضاء داخليةRijkenhuizen) و van Dijk ،(2002  والكالب ،

Lew) ة            2003)ون،   وآخر ، وغيرهما من األنواع الحيوانية، أو استئصال بعض األعضاء الداخلي

  .2005) وآخرون، (Bleul عند األبقار ovariectomyآالمبايض 

ات                       تبعاد أو إثب ة الس ة المنظار مثالي د تقان ّدة، وتع وعند االنسان، ُيستخدم المنظار في دراسات ع

  .2006) وآخرون، (Marnitzتشخيص وجود مرض سرطان عنق الرحم 

شاهدة       أيضًا  ستخدم المنظار   ، يُ reproductionفيما يتعلق بالتناسل     ة بم بنجاح في الدراسات المتعلق

ايض  دل اإلباضة  ovariesالمب دير مع ات  ovulation rate، وتق ام الجريب ور وأحج اس تط ، وقي

صفراء م ااجس ، واألovarian folliclesالمبيضية  رحم   corpora lutea ال ا يُ  . uterus وال ستخدم آم
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يح االصطناعي             أداة للتلق ى نطاق واسع آ رحم   inseminationالمنظار عل  intrauterine ضمن ال

د وي مجم ائل من تخدام س ترالي باس و األس اج المرين د نع  وآخرون، (frozen semen  Mosesعن

ازج 1997) رون، (Lymberopoulos، أو ط ا 2001) وآخ رون، (Fukui، أو آالهم ، 1998) وآخ

ة           ل األجن ة نق د عملي دة للعيش بع اج الطازجة والمجم ة النع ة أجن   embryo transferواختبار قابلي

Ishida)  ،1999)وآخرون.  

 نعاج  ٦ بدراسة وتحديد عمر الجسم األصفر عند        (2007) وآخرون   Cognieقام  في دراسة حديثة،    

 .  وث اإلباضة الثانيةبوساطة المنظار بعيد اإلباضة وتنظيم الشياع مرة آل يومين حتى حد

رى  تخدام ج شميري     الباس اعز الك د الم ة عن دل اإلباض ن مع ري ع ار التح  Cashmereمنظ

Facciolongo) ،رون رق 2001) وآخ اج ع د نع  (Gentile di Pugila Gambacorta، وعن

  . وعالقة ذلك بالموسم التناسليالموقت شياعها 2001)وآخرون، 

اد  رون Bainbridgeأف جة  أن(1999) وآخ ضات الناض ي البوي اطة بو mature oocytes جن س

ار  ر المنظ ل األحم اث األي ن إن شّكred deerم ات ي ة بالهرمون ة  المعامل ادة الوراثي ل مصدرًا للم

ة  تم الحصول على بويضات من      . الهامة في برامج تربية األيل     اعز  نخب د     م شاآل عن اني من م تع

ي  يح الطبيع اح  و التلق طناعيًا بنج صبت اص ار وُنبوسُأخ ستقبلة،  تقلاطة المنظ ات م ى حيوان  إل

  .2007) وآخرون، (Baldassarre حياتها اإلنتاجيةوبالتالي إطالة 

ُتخدم   آما   اج               الاس د نع ضية عن ات المبي و الجريب و   المنظار لدراسة نم  وآخرون،   (Kaulfussمرين

مواليد الناتجة من     خالل فترة محددة لزيادة أعداد ال      ها آبيرة من البويضات من     وجني أعدادٍ  1994)

دة     ة الجي ة الوراثي ات ذات القيم رون، (Kuhholzerالحيوان سام   1997) وآخ دد األج د ع ، ولتحدي

ديثًا     شكلة ح صفراء المت ة   newly formedال ة عروق من      regressed والمتهدم ايض ثالث  في مب

ام  رون، (Fukuiاألغن الل دور    ، و1998) وآخ صفراء خ سام ال ر األج ون وعم م ول كل وحج ة ش

اج   د النع شبق عن ة    .Lindsay، (1980 و (Oldham ال ص حال ار لفح ار بالمنظ رى االختب  وج

ازير    ضية للخن تجابة المبي ةاالس ه   لن المعّرض تحكم ب اءة م ام إض رون، (Kunavonghirtظ  وآخ

سوس           1997) رود الري د ق ة بالبروجستيرون      Rhesus، ومراقبة اإلباضة عن وم     المعامل  ٢٠في الي

  .1985) وآخرون، (Davidية من الدورة المبيض

صغيرة داخل     على نطاق واسع ُتنفذ  رات ال د المجت شياع عن  أو Romano)  ،(1996برامج توقيت ال

م  ارج الموس ليخ رون، (Robin  التناس اءة      1994) وآخ سين الكف الم لتح ن دول الع د م ي العدي  ف

ذا الغرض االسفنجات     ُتستخدم له  . 1999) وآخرون،   (Al-Merestaniالتناسلية والخدمات اإلدارية    

ة  يوعًا      intravaginal spongesالمهبلي ا ش صنعي وأآثره ستيرون ال ى البروج ة عل  المحتوي
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ستيرون  سي البروج الت ميدروآ تخدامًا خ  (           medroxyprogesterone acetateواس

Bartlewski ،٢٠٠٤ وآخرون( وخالت الفلوجستون ،flougestone acetate Gonzalez- Münoz) 

شاط                  . )٢٠٠٨وآخرون،    تحكم بالن ة من األدوات األفضل استخدامًا في ال وتعّد االسفنجات المهبلي

  .  Gordon) ، (1997التناسلي عند األغنام 

صف ل يت سوري، مث واس ال رق الع ام،   ع روق األغن م ع مية معظ زاوج بموس ث  الت زاوج حي تت

ام ول األغن ران وأيل هر حزي ين أش د األ ،)١٩٩٧ ، (Zarkawi ب سنة  وتل دة بال رة واح ادة م ام ع غن

و       غ نح وائم يبل دل ت سبيًا، وبمع لي ضعيف ن أداء تناس صف ب ، Bahhady و (Thomson %٥وتت

ل ومكثف       1988) امج انتخاب طوي ى برن م تخضع إل غ . ACSAD)  ،(1996 ما ل  متوسط طول   بل

سوري     واس ال اج الع د نع شبق عن ًا ١٧٫٠دورة ال ر  Zarkawi) ، (2004 يوم ول فت ط ط ة ومتوس

  . Zarkawi) ، (2002 يومًا ١٥٠٫٥الحمل 

، حتى تاريخه لكنه، و بعض الدراسات على العواس السوري بغرض توصيفه،       ت في سورية  يجرُأ

ى مستوى المبيض         هذه الدراسات إلى التوصيف     تعرض  ت لم ى بعمق عل  عدد وحجم وتصنيف       إل

ضية الجريبات  ل   corpus luteum والجسم األصفر   المبي رات تناس ك     خالل فت ة ذل ية محددة وعالق

ة  امالت الهرموني لي بالمع م التناس تمرار       .  والموس ة اس ة الحالي ن الدراس دف م ان اله ه، آ وعلي

ق     سر     توصيف عرق العواس السوري وذلك عن طري د أقطار المبيضين األيمن واألي عدد  و تحدي

يض  ل مب ي آ صفراء ف سام ال ضية واألج ات المبي ار الجريب تخدام بوأقط ار  اس بمنظ طن جوف ال

laparoscope البروجستيرونمع تراآيز هرمون  يسةومن ثم دراسة عالقة المعايير المق.  

   المواد والطرائق 3 -

   مكان التنفيذ1.3 

وب شرق      33 في دائرة اإلنتاج الحيواني في منطقة دير الحجر على بعد نحو             الدراسةُنفذت    آم جن

  .طارهاتتصف هذه المنطقة بمناخها الجاف وقلة أم. مدينة دمشق

  

    حيوانات التجربة 2.3

دة بعمر                   ع بصحة جي  ٦-٢  استخدم في الدراسة سبع نعجات من عرق العواس السوري آانت تتمت

  .   آغ٨٫٤ ± ٥٦  قدرهمتوسط وزنب وواتسن

 

    تغذية الحيوانات ورعايتها3.3
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اج آانت   ار خارج                      النع ات النه ا، وتقضي بعض أوق رة المخصصة له ل داخل الحظي   تقضي اللي

ة                 ُأعطيت النعاج داخل الحظيرة،   . الحظيرة شعير، ونخال ى ال ا عل د في ترآيبه زة تعتم ة مرآ  عليق

اء           لهام  ّد آما قُ  ؛القمح وتبن القمح   ة، والم ى األحجار الملحي النظيف    مخلوط الفيتامينات، إضافة إل

  .ورةالمجاترعى في األراضي الرعوية ل ُترآت النعاج خارج الحظيرة، . ad libitumبشكل حر 

سارية    راض ال ض األم د بع ة ض ة آاف ات التجرب ّصنت حيوان بق أن ُح ة، ( س ى قالعي حم

ام دري أغن سيميا، ج ا )انتروتوآ ة وجّرعت ، آم ات الداخلي ات ّربتُس ضد الطفيلي  ضد الطفيلي

ة الضرورية األخرى                  ال الرعاي ام بأعم ى القي . الخارجية وفق البرامج المتبعة في الهيئة إضافة إل

  .  الحيوانات خالل فترة التجربة مرة باألسبوعزنت آما ُو

  

  

   عينات الدم4.3

ك  غة   للنعاج آافة باستخدام أنابيب مفرّ jugular vein ُسحبت عينات  الدم من الوريد الوداجي وذل

اج التي عوملت                قبيل آل مرة استخدم فيها المنظار       ة للنع د زرع وسحب االسفنجات المهبلي  وعن

ا ّضر المصل وُحفظ. به ى درجة حرارةُح دًا عل دارها   مجم دير ٢٠ -مق ة لحين تق ز  مئوي ترآي

  . radioimmunoassay (RIA) بوساطة المقايسة المناعية اإلشعاعية هرمون البروجستيرون فيه

ى     د عل انو مول   3.18 اعتبر ترآيز هرمون البروجستيرون الذي يساوي أو يزي ى   / ن رًا إل ل مؤش

ل عن        وجود جسم أصفر نشيط ، بينما اعتب       انو مول    3.18ر الترآيز الذي يق ى       / ن ا إل رًا إم ل مؤش

ة     follicular phase أو إلى طور جريبي anoestrusحالة سكون تناسلي  ى بداي ايض أو إل  في المب

  .Zarkawi) ، (1997 في دورة الشبق luteal phaseالطور اللوتيئيني 

  

   المدروسةالمعامالت والمعايير 5.3

رة        ١ل  آما هو مبّين في الجدو       اج المختب امالت     )٧وعددها   ( تعرضت النع ى ثالث مع أو (       إل

  ):فترات اختبار

  خارج الموسم التناسلي دون معاملة باإلسفنجات المهبلية: المعاملة األولى

درها   رة ق ة فت ذه المعامل تغرقت ه ًا ١٨اس راء  يوم ا إج ن خالله ارات ٧أمك  اختب

  .عبالمنظار بمعّدل ثالثة اختبارات آل أسبو

ن بهرمون               : المعاملة الثانية  ة ولكن دون حق خارج الموسم التناسلي مع معاملة باإلسفنجات المهبلي

  مصل دم الفرس الحامل
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ى                   ة عل ة المحتوي اج خارج الموسم التناسلي باإلسفنجات المهبلي  ٤٠عوملت النع

دها سحب اإلسفنجات       ١٤مغ من خالت الفلوجستون لمدة       ُأجري  .  يومًا جرى بع

د سحب اإلسفنجات مباشرة               ختباالا بطن بع استغرقت  . ر األول بمنظار جوف ال

دة  ة م ذه المعامل ا ٢١ه ت خالله ًا ُأجري ة  ٩ يوم ّدل ثالث ار بمع ارات بالمنظ  اختب

  .اختبارات آل أسبوع

ن بهرمون مصل دم            : المعاملة الثالثة  ة وحق ة باإلسفنجات المهبلي داخل الموسم التناسلي مع معامل

  الفرس الحامل

 مغ   ٤٠ت النعاج داخل الموسم التناسلي باإلسفنجات المهبلية المحتوية على          عومل

دها سحب اإلسفنجات    ١٤من خالت الفلوجستون لمدة     ك    يومًا جرى بع  أعقب ذل

دارها     حقن آل نعجة عضليًا      ة من هرمون مصل دم            ٥٠٠بجرعة مق  وحدة دولي

ل   رس الحام ري . equine chorionic gonadotropin (eCG)الف اراُأج  الختب

ذآر      ف ال ون اآلن ن الهرم د حق بطن بع وف ال ار ج ذه  . األول بمنظ تغرقت ه اس

 اختبارًا بالمنظار بمعّدل ثالثة اختبارات      ١٤ يومًا ُأجريت خاللها     ٣٩المعاملة مدة   

  .آل أسبوع

بطن في                . ١جدول   المعامالت المختبرة ومتوسطات المعايير التي جرى قياسها باستخدام منظار جوف ال

  .لعواس السورينعاج ا

  المعامالت المختبرة

خارج الموسم التناسلي    خارج الموسم التناسلي  المعيار

 +FGA 

الموسم التناسلي    داخل  

 +FGA + eCG 

  ٩٨  ٦٣  ٤٩ (n x 7)عدد المالحظات 

 ** ٠٫٠٨ ± a١٫٢٤*  )مم(قطر المبيض 
b٠٫١٧ ± ١٫٤٦  b٠٫١٢ ± ١٫٥٥  

  ٠٫١٣ ± b١٫٥٥  ٠٫١٩ ± b١٫٤٩ ٠٫٠٩ ± a١٫٢٤  )مم(قطر المبيض األيمن 

  ٠٫١٠ ± b١٫٥٤  ٠٫١٤ ± b١٫٤٤ ٠٫٠٦ ± a١٫٢٣  )مم(قطر المبيض األيسر 

  )٧-٢(  )٥-٢(  )٤-١(   مم٢ <عدد الجريبات 

  )٣-١(  )٣-١(  )٣-١(   مم٣-٢عدد الجريبات 

  )٤-١(  )٢-١(  )١-٠(   مم٤-٣عدد الجريبات 

  )٥-١(  )١-٠(  ٠   مم٥-٤عدد الجريبات 
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  )2-٠(  ٠  ٠  مم ٥ >عدد الجريبات 

  )٣-٢(  )٢-١(  ٠  عدد األجسام الصفراء

  )١٥-٥(  )١٠-٥(  ٠  )مم(قطر األجسام الصفراء 

  )١٥-١٠(  )١٣-١٠(  ٠ )يوم(عمر األجسام الصفراء 

  

  .اإلنحراف القياسي± المتوسط * 
  .(P > 0.05)المتوسطات ضمن السطر الواحد والمذيلة بأحرف متشابهة ال تختلف عن بعضها إحصائيًا ** 

  

  

  

  

  

  

بطن جرى         االختباروفي آل من المعامالت الثالثة المنوه بها أعاله وعند إجراء             بمنظار جوف ال

  :قياس المعايير التالية

 .كل من المبيضين األيمن واأليسرل )سم (قطرطول ال •

ضية     )مم (عدد وأقطار  • ل من     ( الجريبات المبي م،    ٢أق م،    ٣-٢ م م،    ٤-٣ م ر     ٥-٤ م م وأآب  م

 . مبيضفي آل) مم ٥من 

 .تهدمة في آل مبيضم النشيطة وال)يوم (األجسام الصفراءوعمر ) مم (عدد وأقطار •

  .)لتر/نانو مول (ترآيز هرمون البروجستيرون في مصل الدم •

  

  تحضير الحيوانات و البطنمنظار جوف ٦٫٣

 :  منتألفيالذي منظار جوف البطن استخدم في الدراسة 

شكل ( halogen lamp مزودة بلمبة هالوجين a light source unitوحدة مصدر إضاءة  •
١.(  

  .)٢شكل ( خاص يوصل إلى مصدر اإلضاءة telescopeمقراب  •

  .)٣شكل  (fibre optic light cableآبل ألياف ضوئية  •

 . )٤شكل ( ومسابر مختلفة trocarsمبازل  •



 ٩

  .)٥شكل ( grasping forcepsالقط أعضاء  •

 .)٦شكل  (gas pumpمضخة غاز  •

وان،      hooks المزودة بكالبات    cradleى العربة الخاصة بالمنظار     باإلضافة إل  ربط الحي  خاصة ل

  .)٧شكل (يمكن التحكم بزواياها ارتفاعها والتي 

  

  :اتبعت اإلجراءات التالية قبل، وأثناء وبعيد آل عمليةبالنسبة للحيوانات، 

ارب         ُصّومت   • دة تق شاه        ١٨النعاج عن الغذاء والماء م ل إجراء الم دة بوساطة    ساعة قبي

 .منظار جوف البطن

 . في منطقة نظيفة، خالية من الغبار واألوساخmanipulation العمليات ُأجريت •

 .مساعدين اثنينالقائم بالعمل مع تكون فريق العمل من  •

واد   local anaethesiaُخّدرت الحيوانات موضعيًا  • زوم، الم  وأعطيت الحيوانات، عند الل

 .٢المبينة في الجدول 

ى   جيدًا من قوائمها األربع بكالبات خاصة و     هاالحيواناًت بربط ّضرت  ُح • بشكل محكم عل

 .cradleالعربة الخاصة بها 

ة           • بطن   بعد ذلك، جرى إزالة الصوف من منطق ة    udder الضرع    لحو ال بوساطة ماآين

 .clipperجز صوف آهربائية 

م     • صابون معق وان ب ول   م أوantiseptic soapأزيلت الدهون واألوساخ بغسيل جلد الحي حل

 .detergentمعقم 

 ).٨ شكل(  خاصrazor ما تبقى من األوبار الناعمة بوساطة موس حالقة ُحلق •

  .بمادة معقمةبعدها م الجلد ّقُع •

 ١ سم من الضرع، بطول نحو        ٥ سم من الخط المنصف و       ٥ شق بالبطن على بعد      ُأجري •

 .سم

زل • ال المب راب،  إدخ ال المق زل وإدخ راج المب سبر، وإخ ضخة   والم ن م واء م وضخ اله

  .خاصة

 .والبزل بمنطقة خالية من األوعية الدمويةرفع المقراب إلى الجهة المناظرة  •

 ).٩ شكل(البدء بالدراسة والقياس  •
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  .١شكل 

  
  .٢شكل 

  

  

  



 ١١

  
  .٣شكل 

  
  .٤شكل 

  



 ١٢

  
  .٥شكل 

  

  



 ١٣

  

  .٦شكل 

 

  



 ١٤

  
  

  
  .٧شكل 

  



 ١٥

  
  

  .٨شكل 

  



 ١٦

  
  .٩شكل 
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   .استخدام المنظارلبيطرية التي يمكن أن تستخدم عند اللزوم قبل، وأثناء وبعد المواد ا. ٢جدول 

  طريقة الحقن  الجرعة  اإلسم العلمي  اإلسم التجاري  الحالة

قبل البدء 

  :بالعملية

  مهدء 

  مخّدر موضعي

  

Xylaject

Lidocaine 2%

Xylazine

Lidocaine 

Hydrochloride

 آغ ٥٠/مل ١٫٥

  

  

   آغ٥٠/ مل٥

عضل بال
intramuscular 

 

  تحت الجلد
subcutanous 

  :بعد اإلنتهاء

  مضاد حيوي

  

  مطهر جرح

Pen & Strep

 

 

Alamycine

Procaine Penicillin + 

Dihydrostreptomycin 

sulphate    

Oxytetracycline –

Hydrochloride B.P 

                

   آغ٥٠/ مل٥

  

  

  sprayبخاخ 

بالعضل 
intramuscular 

 

  لى الجرحع

 Menadione  في حال النزيف

 

 

Chronic 

green

Menadione sodium 

bisulfite       

Catgat Suture Sterile  

      

   آغ١٥/ مل٠٫٥

  

  آغ١٥/ مل٠٫٥

بالعضل 
intramuscular 

  

  بالعضل
intramuscular 

في حال ثقب 

  الكرش

Coliprim

Dexasone 

 

 

Sulfadiazine sodium 

+ Trimethoprim     

Dexamethasone 

sodium phosphate

   آغ٥٠/ مل٥

  

 آغ ٥٠/ مل٢٫٥

بالعضل 
intramuscular 

بالعضل أو 

  بالوريد
intravenous 

في حال اإلجهاد 

  والهبوط العام

Caffeine 25%Caffeine بالعضل   آغ٥٠/مل ٢٫٥
intramuscular 

  

في حال التهاب 

  الجهاز التناسلي

Cenmicin-10Lincomycinآغ٥٠/ مل٥   

  

بالعضل 
intramuscular  

    التحليل اإلحصائي7.3
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ى   IBMعلى نظام  Statview-IV  باستخدام  البرنامج (ANOVA)ُحّللت النتائج بتحليل التباين  عل

  %.٩٥مستوى ثقة مقداره 

  

  النتائج والمناقشة -٤

ر               ل التغي ة   في سورية، ُدرست بعض المؤشرات التناسلية عند إناث أغنام العواس مث ات الهرموني

ة  لية مختلف دل Zarkawi) ،  (1997خالل مراحل تناس يح، مع دل التلق د مع د، وزن وتحدي الموالي

ام   يالد ووزن الفط ة   Zarkawi) ، (2001الم ضرات البيطري أثير بعض المستح  ، (Zarkawi، وت

ام العواس        في .2007) اد الخصى         جرى    ذآور أغن اس حجم وأبع ، 2001) وآخرون،    (Salhabقي

  .  2003) وآخرون، (Salhabتوصيف وتقويم السائل المنوي   جرىآما

ى       ُت ة األول واس، واستكماًال لدراسات          في سورية و     عّد الدراسة الحالي ام الع ى أغن التي ُتجرى عل

سوري                ام العواس ال ى توصيف عرق أغن ات       سابقة تهدف إل ى مستوى الجريب داخل المبيض    عل

  . منظار جوف البطن نيةتقباستخدام خالل مراحل تناسلية مختلفة 

  :ونبّين فيما يلي النتائج المتحصل عليها للمعامالت الثالثة المختبرة آل على حدة

    خارج الموسم التناسلي، وبدون المعاملة باالسفنجات المهبلية١٫٤

ا من                ى  ١٫١آانت المبايض صغيرة الحجم خارج الموسم التناسلي وتراوحت أقطاره  ،سم  ١٫٥ إل

دًا لهرمون البروجستيرون                نتيجة وجود س     ز المنخفضة ج ه التراآي سي، أآدت ل من    (كون جن  ٢أق

يس      الهرمونات التناسلية   حيث ُيعّد هرمون البروجستيرون من أهم       . )ل/نانو مول  شكل رئ رز ب وُيف

ة      corpus luteumمن الجسم األصفر  دم حال ، وعليه، يعكس ترآيز هرمون البروجستيرون في ال

فر   سم األص ي        . Hadley) ، (1984الج ل ف ام وفاع ر ه اح آمؤش ستيرون بنج ستخدم  البروج وُي

د    من أجل    ، و Dakkak)  ،(2008الحيوان  الدراسات المتعلقة  بفيزيولوجيا التناسل عند        سير وتأآي تف

  .1997) وآخرون، (Kunavonghirtمنظار جوف البطن المالحظات أثناء استخدام 

  . ) سم١٫٢٣ مقابل ١٫٢٤(يضين األيمن واأليسر  بين المب(P>0.05)ولم توجد فروقات معنوية 

سائدة و      ٢ أقل من     بقطر بشكل عام، آانت الجريبات   :  الجريبات المبيضية  ١٫١٫٤ راوح   مم هي ال ت

ا    ٤-١عددها من    ات بقطر      ٣-١، تاله دًا        ٣-٢ جريب ة ج م، وقليل م  ٤-٣ بقطر    )١-٠( م م    ، م  تظهر  ول

  . مم٤جريبات يزيد قطرها عن 

صف ٢٫١٫٤ سام ال ستيرون  األج ون البروج ي أي    : راء وهرم فر ف سم أص ود أي ج ظ وج م يالح ل

دًا من                            ز منخفضة ج ا تراآي سي، قابله ى وجود سكون جن دل عل ا ي ة مّم مبيض خالل هذه المرحل

  .)ل/ نانو مول٢أقل من (هرمون البروجستيرون 
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   الحامل بدون المعاملة بهرمون مصل دم الفرسخارج الموسم التناسلي مع اسفنجات مهبلية ٢٫٤

دًا،                 ضًا ج د سحب االسفنجات منخف راوح من     آان ترآيز هرمون البروجستيرون عن ى   ٠٫٠٧ت  إل

انو مول    ٠٫٢٣ ± ٠٫٣٨بلغ بالمتوسط   ل، و / نانو مول  ٠٫٧١ ة االسفنجات           ل/ ن ى فاعلي دل عل ا ي ، مم

فن    في عدم تشكل الجسم األصفرحيث     وم االس ى بمصدر بروجستيروني           ج تق د جسم األنث ات بتزوي

شاط الجسم األصفر        طيلة ف رة ن ا فت ارب بطوله بط   luteal activityترة زمنية مدروسة تق ا يث ، مم

ا  ضية وتطوره ات المبي و الجريب رون،  Haresign(نم ع)١٩٨٣وآخ رة التجري ة فت د .  طيل وعن

سلة من االستجابات                      ق سل دم، فتنطل ة في ال ادة الفعال التوقف الفجائي للتجريع ينخفض مستوى الم

ات                   أنحاء من الهرمونية في    و الجريب دء نم ا ب تج عنه سبيًا، ين زامن ن  الجسم والمبايض في وقت مت

ستاجينية                دالمبيضية وتطورها في وقت واح      ات الجي ذي تمارسه المرآب ابح ال ر الك  مع زوال األث

)Hunter  ،اد     "  على محور    )١٩٨٢ ة    –تحت المه ايض    - نخامي ى         " مب ل األنث ى تقب ؤدي إل ا ي ، مم

  .ضةللذآر وحدوث اإلبا

 ) سم  ١٫٤٩(بين قطري المبيضين األيمن       (P>0.05) لم يوجد فرق معنوي   : قطر المبايض  ١٫٢٫٤

ة        ) سم ١٫٤٤(واأليسر   ة والتي غّطت دورة شبق آامل من  األقطار  ، وتراوحت   خالل هذه المرحل

د سحب االسفنجات          آما لوحظ بشكل عام     .  سم ٢ إلى   ١٫٢ ومين   زيادة قطر المبيض من بع بنحو ي

        . انخفاضه خالل اليومين األخيرين من دورة الشبقوثباته ثم

ل من              : الجريبات المبيضية  ٢٫٢٫٤ م  ٢عند آل قياس، تراوح عدد الجريبات المبيضية بقطر أق   م

م، ومن      ٣-٢ جريبات بقطر    ٣-١ جريبات في آل مبيض، ومن       ٥- ٢ من  ٤-٣ جريب بقطر      ٢-١ م

ين       تظهرولم   . بعض القياسات  في مم   ٥-٤ بقطرمم، وجريب واحد     ات ب  اختالفات في عدد الجريب

ضين ر . المبي رون Akusoأخب تخدامهم   ، )١٩٨٦( وآخ د اس ارعن بطن  لمنظ وف ال شاط ج  أن ن

  .   آان متماثًال بالنسبة لحجم وعدد الجريبات وعدد اإلباضات آليهماالمبيضين

 ١٠-٧   لثانية بعد لوحظ وجود موجتين لنمو الجريبات المبيضية األولى بعد سحب االسفنجات، وا           

ا   Suffolk نعاج من عرق  ٥في دراسة أجريت على     .أيام بطن فجو  منظار  استخدم فيه ر   ال ، أخب

Noel   شبق          ٣عن وجود     (1993) وآخرون ضية خالل دورة ال ات المبي و الجريب يّ .   موجات لنم ن ب

Stevenson رون ود  (1998) وآخ اء   ٣ – ٢وج ة أثن ضية النامي ات المبي ن الجريب ات م دورة  موج

  .الشبق عند أبقار الفريزيان

ار  ا    Kanitz  (2003) أش زداد قطره ي ي صغيرة الت ات ال ن الجريب ة م و مجموع دوث نم ى ح  إل

ة باالنتخاب،                 ذه المرحل تدريجيًا ثم يستمر القليل منها بالنمو وتتراجع الجريبات األخرى وتسمى ه
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 ويزداد قطر   ؛ الجريبات األخرى  وعادة يستمر جريب واحد بالنمو ويدخل مرحلة السيادة وتتدهور        

ئ         . الجريب السائد إلى أن ينفجر وتحدث اإلباضة       د اإلباضة حيث يمتل ويتشكل الجسم األصفر بع

  .Fricke) ، (2002مكان انفجار الجريب بخاليا لوتينيئية تحل محل الجريب المنفجر 

صفراء ٣٫٢٫٤ سام ال ستيروناألج ون البروج سام  :  وهرم ن األج دد م ود ع وحظ وج صفراء ل  ال

د نحو          بلون أحمر  functionalالنشيطة   اج بع ايض النع ام من سحب االسفنجات        ٨-٦في مب غ  بل  . أي

ط صفراء المتوس سام ال دد األج سم أص ٢-١ (٠٫٥ ± ١٫٥  لع سر  )فرج ن واألي ضين األيم ي المبي  ف

ن  م٨-٥بأقطار م كت ازداد؛ م د ذل ى  بع ا إل ع ١٠-٩ أقطاره ى زهري م ون إل م تحول الل م ، ث  م

ى جسم أبيض         بعدها   أيام تحول    ٤اقص في القطر بعد نحو      تن ة بيضاء   (الجسم األصفر إل د   )ندب عن

شبق  ة دورة ال غ متوسط طول عمر   . نهاي شبق    lifespanبل  ± ١٠٫٧الجسم األصفر خالل دورة ال

ًا١٫١ ًا١٣-١٠(  يوم ائج  ) يوم د نت ذا يؤآ سوري  Zarkawi  (2004)، وه واس ال اج الع ى نع  عل

شيط              الازداد ترآيز   . ن البروجستيرون باستخدام هرمو  و وتطور الجسم األصفر الن هرمون مع نم

ى    ٣٫٨وتراوح ترآيز هرمون البروجستيرون من         انو مول    ٢٣٫٨١ إل د       /ن ز عن ل وانخفض الترآي

  .)ل/نانو مول ٣أقل من (أبيض تدهور الجسم األصفر وتحوله إلى جسم 

  

  

  

  

  لمهبلية وهرمون مصل دم الفرس الحامل الموسم التناسلي، مع االسفنجات اداخل  ٣٫٤

 )سم  ١٫٥٥( بين قطري المبيضين األيمن       (P>0.05)لم يوجد فرق معنوي     :  قطر المبايض  ١٫٣٫٤

املتين، وتراوحت األقطار                    ) سم ١٫٥٤(واأليسر   ي شبق آ ة والتي غّطت دورت ذه المرحل  خالل ه

ادة     تآما لوحظ .  سم ٢ إلى   ١٫٢من   ام زي د سحب االسفنجات بنحو       قطر المبيض بع       في   بشكل ع

  .يومين وثباته ثم انخفاضه خالل اليومين األخيرين من دورة الشبق

ة   ُو،  ةمبايض النعاج في المعامالت الثالث    ولدى مقارنة أقطار     ين    (P<0.05) جدت فروقات معنوي ب

ة اج المعامل ايض النع ة ومب َق أي معامل م تتل ي ل لي والت م التناس ارج الموس اج خ ايض النع  مب

   .، سواء خارج أو داخل الموسم التناسليفنجات النهبليةباإلس

ل من                : الجريبات المبيضية  ٢٫٣٫٤ ضية بقطر أق ات المبي م  ٢عند آل قياس، تراوح عدد الجريب   م

ات بقطر      ٣-١ جريبات في آل مبيض، ومن       ٧- ٢ ما بين  م، ومن      ٣-٢ جريب  بقطر  ات جريب  ٤-١ م

م    ٥  جريبات بقطر يزيد عن    صودفتو ؛ مم ٥-٤  بقطر  جريبات ٥-١ومن   مم،   ٤-٣ م  ٨-٦( م  في  ) م
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د سحب االسفنجات،                    . بعض القياسات  ى بع ضية األول ات المبي و الجريب وجتين لنم وحظ وجود م ل

  . من سحبهايومًا ١٢ -٩ والثانية بعد

صفراء ٣٫٣٫٤ سام ال ستيروناألج ون البروج صفراء   :  وهرم سام ال ن األج دد م ود ع وحظ وج ل

شيطة  الّلون األحمر الن ي مب د نحو ف اج بع ايض النع فنجات ٨-٦ب ام من سحب االس  جسم ٣-٢( أي

سر، بأقطار من            ٠٫٥ ± ٢٫٤  عددها بلغ متوسط  )أصفر م  ٨-٥في المبيضين، األيمن واألي   والتي   م

م تحول       ١٥-١٠ أقطارها إلى    ت بعد ذلك  ازداد ا  مم، ث د               لونه اقص في القطر بع ى زهري مع تن  إل

ده        ، أيام ٤نحو   شبق              وتحول الجسم األصفر بع ة دورة ال د نهاي ى جسم أبيض عن غ متوسط     .ا إل  بل

شبق      الل دورة ال فر خ سم األص ر الج ول عم ًا ٢٫١ ± ١٣٫٠ط ًا١٥-١٠( يوم ز .) يوم  ازداد ترآي

ون      ز هرم راوح ترآي شيط  وت فر الن سم األص ور الج و وتط ع نم ستيرون م ون البروج هرم

ز    / نانو مول   ٦٥٫٩٨إلى   ٤٫٣٨البروجستيرون من    دهور الجسم األصفر         ل وانخفض الترآي د ت  عن

  .)ل/ نانو مول٣أقل من (وتحوله إلى الجسم األبيض 

 في مبايض النعاج التي عوملت       )عدد، وأقطار وعمر  ( األجسام الصفراء    معايير قياس عند مقارنة   

باالسفنجات خارج الموسم التناسلي مع تلك التي عوملت باالسفنجات وهرمون مصل دم الفرس                   

  . بينها(P>0.05)ت معنوية قاالتناسلي، آانت الفروالحامل داخل الموسم 

  

 باستخدام نعاج العواس   للمعايير المدروسة في    ) اإلنحراف القياسي ± (توسطات  مال ١ الجدول   يبّين

وف  ار ج بطن منظ دة      و ال ى ح ل عل رة آ ة المختب امالت الثالث ك للمع يّ .ذل ا يب شكل   آم  ١٠ن ال

اج العواس             لتراآيز هر ) اإلنحراف القياسي ± (المتوسطات   مون البروجستيرون في مصل دم نع

  .وذلك للمعامالت الثالثة المختبرة

د   يالَح ايض عن شاط المب ي ن ادة ف ائج زي ن النت لي   الظ م م التناس ل الموس ت داخ ي عومل اج الت نع

ادة  وباالسفنجات المهبلية وهرمون مصل دم الفرس الحامل، تجلى في زيادة أقطار المبيضين،      زي

ات،  داد الجريب ستيرون،  أع ون البروج ز هرم ادة ترآي صفراء، وزي سام ال داد األج ادة أع وزي

بالمقارنة مع النعاج التي لم تعامل بهرمون مصل دم الفرس الحامل، حيث ُيستخدم هرمون مصل         

دل الخصوبة           ة لتحسبن مع  وآخرون،  (Riesenbergدم الفرس الحامل عادة مع االسفنجات المهبلي

و   )2001 شيط نم ق تن ن طري دّ   ، ع ادة مع الي زي ات وبالت ة الجريب رون، (Pitonoل اإلباض  وآخ

(1993 .  
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ة،  الدراسة في   م تحدث ا   الحالي د   ل د عن صاقات بالجل اج نتيجة   لت الستخدام المتكرر للمنظار   االنع

ه               ر عن ا أخب ل م ذا يماث ا   . (2007) وآخرون    Cognieعلى نفس النعجة، وه ؤثر االستخدام     آم ال ي

  .1976) وآخرون، (Oldhamعاج ن نفوق وخصوبة ال نسبتي في البطنالمتكرر لمنظار جوف

تخدام تق    يم ة اس ات الحق ي دراس ن ف ة ك وف  ني ار ج بطنمنظ االت      ال ض الح شخيص بع ي ت ف

ةالمرضية،  راءات عملي يح االصطناعي وضمن إج ام  التلق د األغن ذه  عن ون له د يك اعز وق والم

  .لتناسلية عند المجترات الصغيرة المحليةتحسين الكفاءة اإلنتاجية واالتقنية دور إيجابي من أجل 
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شكل 10. المتوسطات (± اإلنحراف القياسي) لتراآيز هرمون البروجستيرون في مصل دم نعاج العواس وذلك للمعامالت الثالثة 
المختبرة.

*  خارج الموسم التناسلي.
FGA + خارج الموسم التناسلي **

eCG + FGA + داخل الموسم التناسلي ***
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Summary 

An in situ study was conducted on 7 mature Syrian Awassi ewes subjected to three 

treatments: (1) outside the breeding season without any other treatment applied, (2) 

outside the breeding season but treated with vaginal sponges (FGA) only, and (3) 

inside the breeding season but treated with both vaginal sponges and intramuscular 

injection of equine chorionic gonadotropin (eCG). During the course of each 

treatment, parameters of ovarian activity (ovarian diameters, number and size of 

various ovarian follicles, and number, diameter and lifespan of corpora lutea in each 

ovary) were monitored by employing a laparoscope. The progesterone concentration 

in blood serum was also determined by applying a radioimmunoassay technique. 

Regardless of the treatment time (inside or outside the breeding season), the ovarian 

diameters, numbers of ovarian follicles in all size categories were significantly 

(P<0.05) higher in the ewes treated with vaginal sponges, whether injected or not 

injected with eCG than those untreated with sponges. 

 Two waves of follicular growth and atresia were observed: the first after sponges 

removal  and the second 7-10 days and 9-12 days after sponges removal for the ewes 

outside the breeding season treated with sponges and for those inside the breeding 

season treated with sponges and eCG, respectively. 

No corpora lutea (CL) were found in the ovaries of ewes untreated with sponges 

outside the breeding season, as ewes were anoustrous and, consequently, 

progesterone concentrations were very low. However, functional CL were formed in 

ovaries of  the ewes outside the breeding season but treated with vaginal sponges and 

in ovaries of the ewes inside the breeding season but treated with both vaginal 

sponges and eCG. The latter treatment produced significantly (P<0.05) higher 

numbers, larger sizes and longer lifespans of corpora lutea (CL numbers: 1-2 vs 2-3, 

CL diameters: 5-10 vs 5-15 mm, and CL lifespan: 10-13 vs 10-15 days, respectively).  
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