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  Animal Fertility and Infertility اإلناث الخصوبة والعقم في 

 

 يزيد ضبطيا ألن الربح معدالت في تؤثر التي الميمة العوامل من األبقار قطيع في التناسمية الكفاءة تحسين ان     
 كبيرة يومية خسارة تسبب القطيع في بقرة لكل السنوي الوالدة معدل في زيادة يوم وكل اإلنتاج و الوالدة معدالت من

 التناسمية الكفاءة في ممحوظ انخفاض مع األبقار من المنتجة الحميب كمية زيادة ترافقت تفادييا. وقد لممربي يمكن
 في واإلنتاجي التناسمي األداء بين سمبي ارتباط وجود نتيجة وذلك ، العالم دول من العديد في األخيرة السنوات خالل

 موعد في تأخير من يرافقيا وما األبقار في الخصوبة مشاكل اإلنتاج. وأصبحت عالية وخاصة األبقار سالالت مختمف
 المردود في سمبا وتؤثر المربين تواجو التي المشكالت أىم من الوالدتين بين  الفترة طول وزيادة الوالدة بعد التمقيح

 .االقتصادي

 

 في االستمرار يلابالتيد الو الم تاجوان والحمل ضبويالت عمى األبقار قدرة يتعن االناث في التناسمية الكفاءة عموماً 
 مقيحات.الت من ممكنفي أقل عدد  اإلخصاب عمى الثور قدرة يتعن ذكور التناسمية في الكفاءة ماأ. الحميب

 

 بـ : األبقار في التناسمية الكفاءة مؤشرات تحسين أىمية مخصتت

 .  المواسم من كبير عدد عمى الحصول -1
 . الوالدات انتظام نتيجة مناسب اقتصادي عائد تحقيق  -2
 القطيع. في لالستبدال الالزمة والعجالت العجول عمى الحصول -3
 .آخر بعد عاماً  والتحسين لالنتخاب فرصة يتيح ما القطيع حجم زيادة  -4
 التناسمية. والكفاءة اإلنتاجية الحياة طول بين عالقة وجود  -5
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 اىم العوامل التي تسبب انخفاض الخصوبة في االناث 

 :ييأتة النخفاض الخصوبة في االناث الي ما سببيمكن تصف العوامل الم

  – Hereditary Factors عوامل وراثية -1
  Environmental Factors يةيئعوامل ب -2
  – Hormonal Factors عوامل ىرمونية  -3

 : Hereditary Factorsالعوامل الوراثية 

وىي العوامل التي تساعد عمى انتقال بعض العيوب في احدى شدف الجياز التناسمي األنثوي من اآلباء أثناء      
 األنثىاحدى الجينات الحية وغالبا ما تحدث أثناء التزوج، ومن جممة العيوب التي تصيب عن طريق  نينيتطور الجال

 : يىوالتي تؤدي الى عقم جزئي أو كمي 

 ىي:واألعراض لمثل ىذه الحاالت  ض ،أو كال المباي ىيج احدسنقص أو انعدام تكوين ن ( أ
 انعدام الشبق في أغمب األحيان خصوصا عند تأثير كال المبايض 
 انعدام النمو والتطور العام لممبايض ثم ان المبايض تفتقر لمعدد السوي لمجريبات االبتدائية Primary 

Follicles 
  المبيض صغير جدا بحيث يكون اشبو بالحيلجسم Cord Like  ة الشعير أو الحمصةببحأو شبو Pet 

Shape  وصمب القوائم. 
  ىلألنثاضافة الي اختفاء الخواص الجبة الثانوية ، لةابقى في حالة طفيو حجم الجياز االنثوي صغير جدا.  
  رع بصورة عامة والحمم بصورة خاصةلضارداءة نمو. 

 
 :  Segmental Aplasiaدف شاو عدم تكوين نسيج احدي ال Tubular Defects عيوبو نبينية ( ب
افقيا وقناة البيض وغالبا ما ير وب الرحم والميبل عيلمجياز التناسمي األنثوي مثل  وبيةاألنبه تشمل األعضاء ذوى

 .التيابات األغشية المخاطية
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 : يأتيالعيوب الرحم اشكال مختمفة ومتعددة وقد تشمل عمى ما  Uterine Detect : عيوب الرحم  -1
وىذا غالبا يتمثل بازدواجية احدي أو كال قرون الرحم  : Double Uterus of Didephiaازدواج الرحم  - أ

يشمل الرحم وعنق الرحم. ونتيجة لذلك فأن المخاط المتجمع يؤدي إلى توسع قرون الرحم وتواجد التياب مخاطي 
 .يوما 55إلى درجة اشبو بالحمل وفي حالة االبقار يكون مقارب إلى حمل بعمر 

 
 

وفي ىذه الحالة تكون االنثى عديمة الرحم وغالبا ما يوافق  :  Uterine Aplasiaعدم تكوين نسيج الرحم   - ب
سم بو توسيع في  2-1بعمق  Diverticula’s سم ورتجات 4 -1بقطر  Sacculation الحالة تكيساتىذه 

 . عنق الرحم نتيجة لتجمع االفرازات المخاطية
حاالت عدم تنسج احدى قرون الرحم وفي اغمب  ىحداي ىو  :  Uterine Unicorniaرحم ذات قرن واحد    - ت

ويدي بالمخاط  اً فترة طويمة يصبح المخاط مجفف لبقائوالحاالت يتم تجمع العدد في قرن الرحم الموجود ونتيجة 
خاطي فان مفيد الحيوان وخاصة األبقار قبل حصول رشح ست اما اذا،  Inspessated Mucous المجفف

 .الحمل قد يحدث
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في أغمب حاالت انعدام تكوين قرون  :  Complete Uterine Aplasiaكوين قرون وعنق الرحمانعدام ت  - ث
 .كما ىي الحالة في األبقار Infertile وعنق الرحم فأن بقية الجياز االنثوي يبقى في حالة طفالة

 من جممة ىذه العيوب ىي  : Cervical Defects عيوب عنق الرحم - ج
في حالة عدم تكوين العنق غالبا ما يرافقو التياب مخاطي في الرحم  :  Cereal Aplasiaعدم تكوين نسيج العنق  

تؤدي إلى توسع الرحم وجعمو أشبو بالحمل وفي حالة بقار قد يصبح حجم الرحم  فأنياونتيجة التجمع السوائل المخاطية 
 اشبو بالحمل البالغ شيرين

في حالة االزدواجية الحقيقية لمرحم وعنق الرحم تؤدي إلى فصل تام بين  Double cervix : ازدواج عنق الرحم 
قناني عنق الرحم حيث تفتح كل قناة في قرن الرحم الواقع عمى امتدادىا. وقد يمتد الحاجز الوسطي لعنق الرحم 

نق الرحم سم داخل الميبل مكونا ازدواجية الجزء األمامي من الميبل. ويكون ع 15-15المزدوج لمخمف بمقدار 
ىذه الحالة ففي حالة االزدواجية الحقيقة لمرحم  تأثيرالمزدوج اعرض واكثر تسطحا من عنق الرحم الطبيعي، وعن 

ول الحمل نتيجة لوضع السائل المنوي في عنق الرحم المعاكس لممبيض الذي صفي ح تأخروعنق الرحم فان األبقار 
في قرن واحد فيؤدي الى االجياض و الوالدة المبكرة . احتباس تحدث فيو االباضة كذلك فان مشيمة الجنين تستقر 

 .المشيمة وانخفاض الخصوبة في األبقار مقارنة مع األبقار ذات الرحم وتنق الرحم الطبيعي
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عمى الرغم من عدم تكوين الميبل والرحم بكاممو  : Aplasia   Utere Viginalعدم تكوين الميبل والرحم بكاممو  
ولكن نقص تكوين نسيج اي شدفة من السبيل التناسمي تختمف ي اة البيض والفرج يكون نموىا سو فأن المبايض وقن

بدرجة التأثر وكذلك بعدد الشدف المشمولة وعمى أي حال فان افرازات الشدف تصبح محصورة بين الشدف السوية او 
دارىا كما ىي الحال في األبقار والتي امام الشدفة المفقودة او الناقصة وىذا يؤدي إلى توسع الشدفة السوية ورقة ج

ومن جية اخرى فان الجياز التناسمي قد يكون سويًا  White Heifer Disease يطمق عمييا مرض العجمة البيضاء
قد يكون باقيا وغالبا غير مثقب وعميو فإن اإلفرازات المخاطية الناتجة عن االتياب  Hymen ولكن غشاء البكارة

تزداد مع التبول نتيجة انتفاخ  .Tenemous Abdominal مسببة زخير بطني وي يتجمعالمخاطي لمجياز االنث
 .الميبل بسوائل الطمث والمخاط المتجمعة

الوالدة وبذلك يتطمب يعيق لة او صغر حجم الفرج او نقص تكوين نسيج الفرج وىذا اوىذه قد تشمل طف عيوب الفرج : 
   Cesarean Section توجب اجراء العممية القصريةسواال ي Episiotomy عممية حاسمة لبضع الفرج

 وىذه تشمل احدى الحاالت االتية:  Hermaphrodite الخنوثة 
تكون األنثى محتوية عمى كل من الخصيتين والمبايض في الوقت  True Hermaphroditism : خنوثة حقيقية (1

 .نفسو واحيانا عمى عضو ذكر صغير
حيث تكون األنثى تمتمك خواص ذكرية عمى الرغم  Male Psuedchermaphroditism : خنوثة ذكرية كاذبة (2

 . من احتوائيا عمى المبايض فقط
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 :  Environmental Factorsالعوامل البيئية 

وجدت عميو في حالة الذكر تقريبًا ماعدا  العوامل البيئية التي تسبب انخفاض الخصوبة في االناث في نفس ما
 :االتيةاالختالفات 

I.  ائي المتمثل بالفيتامينات والمعادن النادرة تؤدي إلى انعدام الشبق اضافة الى تأخر في النضوج ذالغفي حالة العوز
 الجنسي. 

II.  في حالة االفراط الغذائي يؤدي إلى السمنة وانعدام الشبق او تكيس المبايض خاصة في الحيوانات المنتجة لمحميب
 بنسبة عالية . 

III. االناث باألمراض المضعفة قد تؤدي إلى االجياض وااللتيابات الرحمية فيما بعد وفي حالة اصابة 
IV.  ضافة إلى أ التركيبية فمن اىميا ىو انفصام بعض المفاصل أو قطع بعض العضالت او الشمل اآلفاتفي حالة

 : األمراض الخاصة بكل عضو من اعضاء الجياز التناسمي والتي تشمل ما يأتي

تعتبر العيوب التي تصيب قناة البيض واحدة  Abnormalities of oviduct  وب قناة البيضعي : Ovariesالمبايض 
وذلك الن العيوب الموجودة في قناة  ،من األسباب الميمة التي تؤدي إلى العقم المؤقت أو الدائمي في كل انواع المبائن

دراسات  بأجراءوألىمية قناة البيض في خصوبة األبقار فقد قام العديد من الباحثين ، البيض تمنع حدوث اإلخصاب
مسحية في المجازر تضمنت جوانب عديدة ، منيا دراسة الحاالت غير السوية لقناة البيض فقد تراوحت نسبة حدوث 

 . 14 - 2.2الحاالت غير السوية لقناة البيض بين 

 انسداد قناة البيض : Obstruction of the oviduct  يعتبر انسداد قناة البيض من األسباب الشائعة التي
تؤدي إلى انخفاض الخصوبة في األبقار واألباكير. ويتراوح انسداد قناة البيض من انسداد غير محكم ناتج عن بقايا 

الحالة نتيجة وقد تحدث ىذه   .الخاليا إلى انسداد كامل لتجويف قناة البيض في جية واحدة او في كمتا الجيتين
الى ان اكياس حب  باإلضافةاو نتيجة لمنزف الشديد   Hydrosalpinx االصابة قناة البيض بحالة موه قناة البيض

انسداد قناة البيض عمى خصوبة األبقار فاذا كان االنسداد في احدى  تأثيراما . المبيض قد تسبب انسداد قناة البيض
جانيتيا فالبقرة قد تحمل خصوصا عند وضع السائل المنوي في قرن الرحم المعاكس . لكن اذا كان ىناك انسداد 
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 2.31–5.53ن اما نسبة حدوثيا فقد تراوحت بي.   Sterility كمي في كمتا القناتين فتعاني البقرة من العقم الدائمي
.% 
 موه قناة البيض : Hydrosalpinx   سم او  1 -5.5توسع قناة البيض حيث يصبح قطرىا بين بانتصف ىذه الحالة

ران رقيقة ، دوذات ج متعرجةح قناة البيض طويمة ، بصتاكثر مع تجمع سوائل مائية صافية تشبو المخاط ، و 
 .ثانوية لبعض تشوىات القناة التناسمية او االلتصاقات التي تحدث في قناة البيض كإصابةوتحدث ىذه الحالة 

 تقيح قناة البيض  : - Pyosalpinx وىو عبارة عن تجمع القيح في قناة البيض وىو اقل شيوعا من حالة موه قناة
 meso رباط المبيضالبيض. وتحدث عادة بعد اإلصابات الرحمية الشديدة او نتيجة االلتصاقات الشديدة في ال

Varian  ورباط قناة البيض mesosalpinxs  ستبالمح، وقد تحدث ىذه الحالة بعد ازالة الجسد األصفر 
retained corpus luteum  او حقن كميات كبيرة من االستروجين عند معالجة حالة تقيح الرحم. 

 التياب المبايض : Ovarities يجة لمخزب خصوصا في الحاالت الحادة اغمب التيابات المبايض تتميز بتضخم نت
تتميز بالتميف والصالبة وفي اغمب الحاالت يرافقيما التياب قناة البيض او التصاق  فأنياوفي الحاالت المزمنة 

 .المبايض بالجراب
  من جممة األورام الشائعة في المبايض ىو ورم الخاليا الحبيبة :ورم المبايض Granulosa Cell Tumour 

وقوام .  وعادة يشمل كال المبيضين ويبمغ حجم المبيض الواحد بدرجة أشبو بالرحم الحاملGCT) ) بالرمز ويشار لو
منتشرة عمى  Cysts المبيض المتورم يكون صمبًا او يحتوي عمى باحات صغيرة متموجة تدل عمى وجود أكياس

والرحم فوق حافة  Broad Ligament سطح المبيض وبالنظر لزيادة وزن المبيض فأنو يسحب الرباط العريض
 .Pelvic Brim الحوض

 

 :  Uterineالرحم 

 الرحم التياب Metritis : - لمتعقيدات مصاحبة وتكون الماشية في لمعقم الشائعة األسباب من الرحم التياب يعتبر 
 twin birth التوائم والدة ، retained placenta المشيمة احتباس ، abortions االجياض مثل لموالدة المصاحبة

 Post portumالنفاسي الرحم التياب ، Septic Metritis االنتاني الرحم التياب ، dystocia الوالدة عسر ،
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Metritis ، الرحم تقيح Pyometra .تتراوح. الوالدتين بين الفترة واطالة الرحم أوب تأخر الى الحالة ىذه وتؤدي 
 % (. 1.2 – 5.33)  بين المجزرة عينات في الرحم التياب حدوث نسبة

 
 الالتنسج الشدفي : Segmental aplasia  ان عيوب قناة موليري تؤدي إلى حدوث تشوىات مختمفة في الميبل

تنمو بشكل طبيعي ، ومن ىذه التشوىات الالتكون الكامل او الجزئي لقناة  فأنيا، عنق الرحم والرحم ، اما المبايض 
موليري ومثال عمى ذلك في الحاالت احادية القرن الجياز التناسل فان احد القرون يكون مجوفا و الثاني كانو شريط 

الرحم، وان ذلك  مسطح وضيق. أن النوع األكثر خطورة لمحاالت الالتكون ىو حصول ال تكون الجزء في احد قرني
يؤدي الى تجمع االفرازات الرحمية مكونا تركيبا موسعا أشبو بالكيس والذي قد يوىم بانو حمل جديد ، ان الحيوانات 

 .التي تعاني من مثل ىذه العيوب نكون عقيمة . وان سبب ىذه الحالة يعود الى العامل الوراثي
 خراج جدار الرحم : Uterine wall abscess ج جدار الرحم بكونو بيضوي او كروي الشكل ويكون يتميز خرا

سم وتحدث ىذه الحالة نتيجة اللتياب الرحم الشديد ،  2 - 1، ويبمغ قطره من  palpation متوترا وصيا عند الحل
الى الجروح التي تحدث في الرحم الناجمة عن االستخدام الخاطئ  باإلضافةوالتعامل الخشن الشتاء ازلة المشيمة 

الى  باإلضافةالتمقيح االصطناعي ، وعن تأثير ىذه الحالة فان العديد من الحاالت تؤدي الى فشل الحمل لقسطرة 
 .انفجار الخراج داخل الرحم يؤدي الى تقيح الرحم

معظم حاالت عدم اندماج قناني جنب وسط الكمية تؤدي إلى  Abnormalities of the Cervix : رحمال قعن عيوب
 يبلسم الرحم والمج الى باإلضافةوتشمل ازدواج كامل لعنق الرحم  . duplication من الزواجاتحدوث انواع متعددة 
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ك عيوب اخرى لعنق الرحم منيا فقدان حمقة او اكثر من حمقات عنق الرحم ، قصر عنق الرحم وعنق رحم لو ىناوكذلك 
 . و صعب جدا نكممالذي يجعل التمقيح االصطناعي شيز  s شكل حرف

  الفتحة الخارجية لعنق الرحمازدواج : Double external of the cervix  يجة لفشل اندماج نتتحدث ىذه الحالة
سم( يقع خمف او  25 - 1سم( وسمكو ) 5 - 1عرضو ) يبمغط اوسط الكمية فيؤدي ذلك إلى وجود رب نبقناني ج

 وتشير الدالئل الى ان ىذه الحالة وراثية ر لعنق الرحم فتحة خارجية مزدوجة.ظيفيعمى الفتحة الخارجية العنق الرحم 
Hereditary . 

  نق الرحمعازدواج : Double cervix  في حالة االزدواجية الحقيقية لمرحم وعنق الرحم تؤدي الى فصل تام بين
وج ق الرحم حيث تفتح كل قناة في قرن الرحم الواقع عمى امتدادىا. وقد يم الحاجز الوسطي لعنق الرحم المزدعني تناق

سم داخل الميبل مكونا ازدواجية الجزء األمامي من الميبل. ويكون عنق الرحم المزدوج  15 - 15لمخمف بمقدار 
ىذه الحالة ففي حالة االزدواجية الحقيقة لمرحم وعنق الرحم  تأثيرعي. وعن بياعرض و اكثر تطدا من عنق الرحم الط

ول الحمل نتيجة لوضع السائل المنوي في عنق الرحم المعاكس لممبيض الذي تحدث فيو صحفي  أخرتتفان األبقار 
كذلك فان مشيمة الجنين تستقر في قرن واحد فيؤدي الى االجياض و الوالدة المبكرة . احتباس المشيمة  ةاإلباض

  .عيطبيالوانخفاض الخصوبة في األبقار مقارنة مع األبقار ذات الرحم وعنق الرحم 

 

 

إن أي تغير في المستوى اليرموني التي تسيطر عمى التناسل االنثوي يؤدي  : Hormonal Factors ىرمونية واملع
 الى الحاالت التالية :

( Follicular Cyst) الجريبي التكيس ويتضمن:  Pathological Cystic Ovaries المرضي المبايض تكيس (1
 الشبق حالة ظيور إلى يؤدي الجريبي خصوصا لممبايض المرضي والتكيس ( Luteinized Cyst ي )الموتين سيوالتك

 :  االتية االسباب احدى الى يعود والذي Nempnomonia الحيوانات اغمب في المفرط
 .  الدىن او الحميب إلنتاج العالي المستوى 
 .  الشتاء اثناء خصوصاً  طويمة فترة االسطبالت داخل االناث ابقاء 
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 .  اليرمونية العالجات استعمال كثرة 

 

 - ىي االنثى عمى تظير التي االعراض جممة ومن

 فحص يتم مالم تميزه الصعب ومن صامتاً  يكون الشبق ان او شبق بدون األنثى بقاء أو طويمة ولفترة مستمر قشب ( أ
 .Ovulation Failure  االباضة لخيبة نتيجة وذلك التناسمية األعضاء عمى تطرأ التي التغييرات

 Ischia الوركية الحدبات بروز إلى تؤدي ذلك جراء ومن( الحوض حجاب) لمحوض المفصمية األربطة ارتخاء ( ب
Tuberosities  العجزي القطني فصلالتم وانخفاض Lumbo Sacral Articulation يسمى ما إلى يؤدي والذي 

 الحمل وحصول الشفاء بعد حتى األصمية حالتيا إلى ترجع لن المفصمية فاألربطة حال أي وعمى الحوض بتدبيب
 . Sterility Hump العقم بحدبة تدعى الحالة وىذه

 . البسيط الضغط بواسطة الكيس وسيولة المبيض تموج ( ت
 Ketosteriod 17 كيتوستيرويد - 11 مستوى أن ثم ىاألنث عمى Musculine Behavior الذكري السموك ظيور ( ث

 Adrenal Virilism الكظري باالستفحال تدعى الحالة وىذه البول في تركيزه يزداد الكظرية الغدة من المفروز
 .المخصي بالذكر أشبو لدرجة االنثى بسمنة والمتميز

  Silent Heat : الصامت الشبق (2
 اشير عدة إلى تصل قد طويمة لفترة الشبق انقطاع . 
 الذكر مع الجماع وترفض حادة غير فيي الشبق أعراض ظيرت اذا . 
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 المفرط لمشبق مشابية فيي التناسمية األعضاء في التغيرات اما . 

 
 او السوائل احتباس عن عبارة وىو Non Pathologic Ovarian Cysts : المرضي غير المبايض تكيس (3

 Cystic Corpus Luteuin رفاألص لمجسم التكيس ىذا عمى ويطمق مباشرة االباضة بعد األصفر الجسم في المصل
 : االتية بالظواىر التكيس من النوع ىذا ويتميز

 التكيس قبل تتم االباضة ( أ
 .واحد مبيض وفي مفرداً  يكون ما غالباً  ( ب
 .مكوناتو وليونة ضئيل تموج مع السوي رفاألص الجسم يشبو الكيس قوام ( ت
  ـ Serum or Lymph فمل او دموي مصل عن عبارة سائلال ( ث
 ة.عالي حدوثو نسبة ( ج
 .بروجستيرون ىرمون عمى يحتوي فيو األصغر بالجسم أشبو أنو بما ( ح
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 . السوي عن بقميل اطول تكون الدورة فترة ولكن الحيوان في الشبق يحصل ( خ
 .PGF2a ويحقن تمقائياً  ضمورىا يتم حيث عالج إلى تحتاج لن ( د

 
 في األصفر الجسم بقاء ىو انعدامو او قصوره او الشيق خيبة اسباب من:  Failure Estrous الشبق فشل (4

 الجسم فعالية حسب تقسيميا ويمكن Persistent Corpus Luteum األصفر الجسم ثبوت او ببقاء وتدعى المبايض
 – نوعين الى األصفر

 الفعال األصفر الجسم بقاء Persistent Active  اآلتية: الحاالت في النوع ىذا حدوث : يتم 
 .لمرحم القيحية االلتيابات خصوصا الرحمية االمراض اغمب  -1
  المبكر الحمل اثناء وخاصة الجنين ىالك -2
  صامت شبق -3
  . Unobserved Estrus ممحوظ غير قبش -4
 الفعال غير األصفر الجسم بقاء  Persistent Non-active  اآلتية: الحاالت في سر ىذا حدوث : يتم 

 .  Qulscent Ovaries المبايض خمول -1
 وتقدم Debilitating Disease المضعفة األمراض بإحدى اصابة او التغذية قمة نتيجة الحيوان جسم ضعف -2

 (.Senility الشيخوخة) بالعمر الحيوان
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