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عالج تكيس المبايض الجريبي في أبقار الحليب
عدي صباح عسكر
جامعة األنبار ،رئاسة الجامعة ،الشؤون العلمية
الخالصة

أجريت الدراسة على  03بقرة من ساللة الفريزيان– هولشتاين الحلوب خالل الفترة منن ييسنان إلنى تمنوز
 ،0303تعايي من اإلصابة بتكيس المبايض الجريبي ،تواجدت في محطة الفيحاء في ميطقة جبلة التابعنة لقاناء
المسننيب-محافظننة بابننل .تراوحننت أعمننار الحيوايننات بننين  8-4سننيوات .قسننمت األبقننار إلننى ثالثننة مجننامي  ،شننملت
المجموعة األولى  00بقرة عولجت بإعطائها  3.0ملغم من هرمون  GnRHبالعال .والمجموعة الثايية اشنتملت
عل ن ننى  03أبق ن ننار عولج ن ننت بإعطائه ن ننا  000ملغ ن ننم بروجس ن ننتيرون +البروس ن ننتكاليدين  00.0 F2αملغ ن ننم بالعا ن ننل.
والمجموعنة الثالثنة اشنتملت علنى  8أبقنار عولجنت بإعطائهنا  0333وحندة دولينة منن هرمنون  HCGبالعانل .تنم
تشخيص الحاالت عن طريق الجس عبر المستقيم .جمي الحاالت خاعت للجس عبر المستقيم بعد  04يوم من
العالج واعتبرت اليتيجة موجبة عيد اامحالل الكيس وسالبة عيدما ال يحدث تغير في حجم الكيس.
أظهرت اليتائج تفوق في العالج بهرمنون  GnRHوبجرعنة  3.0ملغنم وبكفناءة  )00\03( %84مقارينة
بالمجموعننة الثاييننة (البروجسننتيرون +البروسننتاكاليدين) فكايننت واطئننة االسننتجابة وبكفنناءة  .)03\4( %43وكايننت
اس ننتجابة المجموع ننة الثالث ننة( )HCGبيس ننبة  .)8\4( %03ل ننوحظ وج ننود ف ننرق معي ننو ( )P<0.05ب ننين المجموع ننة
األولننى والمجننامي العالجيننة األخننر  .وقنند اسننتيتج مننن الد ارسننة أن عننالج التكننيس الجريبنني فنني األبقننار باسننتخدام
 GnRHيعطي أفال اليتائج.
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Abstract
The study was conducted on 30 dairy cows of Friesian – Holstein breed,
during 2010 from April to July, suffering from ovarian follicular cyst. The animals
were presented in Al-fyhaa station, Gbala, Musieb-Babelon. The ages of animals
ranged from 4-8 years. The animals were divided in three groups. The first group
(N=12)were treated with 0.5 mg of GnRH i.m. The second group (N=10) were treated
with 125 mg progesterone i.m. followed after 7days given 22.5 mg of PGF2α i.m. The
third group (N=8) were treated with 3000 I.U. of HCG i.m. Rectal palpation was the
criteria of diagnosis. All animals were subjected to rectal palpation after 14 days post
treatment. Positive results were considered when the cyst subsides while negative
results when there is no change in the size of the cyst.
The results showed that the treatment with GnRH give the best results with
efficacy of 84% (10\12). While the treated groups with progesterone+PGF2 and HCG
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showed an efficacy of 40% (4\14) and 50% (5\10) respectively. There was significant
difference (P<0.05) between GnRH treated group and other treated groups. It was
concluded that the GnRH gives the best results in treatment of follicular cystic ovaries
in dairy cows.
المقدمة

يعرف تكيس المبايض الجريبي بايه عبارة عن تركيب جريبي بقطر أكثر من  0.0سم والذ

يبقى لفترة

أكثر من عشرة أيام وايعدام وجود الجسم األصفر ويتصف بالشبق غير الميتظم ) )Nymphomaniaأو ايعدام
الشبق ( .)Anestrusويتميز مرض التكيس المبياي بايه يحدث قبل اإلبااة ).)0( )An ovulatory cyst
وتكمن أهمية المرض بما يسببه من خسائر اقتصادية كبيرة في أبقار الحليب ( )0ياجمة عن طول الفترة بين
الوالدتين ( )Calving intervalوتكاليف العالج ( .)01إن السبب الرئيسي لحدوث تكيس المبايض هو يقص
في إفراز الهورمون اللوتييي ( )L.Hمن الفص األمامي للغدة اليخامية .وقد يكون سبب ذلك فشل تحت المهاد
في إفراز الهورمون المحرض لمحفزات القيد ( )GnRHأو قد يعز إلى اإلفراز المفرط للهورمون المحفز ليمو
الجريبات ( )00( )FSHو ( )00و ( .)00إن يسبة حدوث المرض تتراوح بين  %00-0وهياك عوامل عديدة
تؤثر في حدوث المرض كالعمر ،التغذية ،إيتاج الحليب ،والوراثة ( .)0هياك العديد من الطرق لعالج تكيس
المبايض كالتفجير اليدو

للكيس والعالج بمحلول ليكول والعالج الهرمويي كاستعمال هرمويات GnRH

و HCGوالبروجسترون واستخدام البروستكاليدين  )0( F2αو( )03و( )0و(.)8
إن اله ن نندف م ن ننن ه ن ننذا الد ارس ن ننة ه ن ننو مقاري ن ننة عالج ن ننات هورمويي ن ننه مختلف ن ننة مث ن ننل  GnRHوالبروجس ن ننترون

و HCGلوحن ن نندها أو م ن ن ن البروسن ن ننتكاليدين  F2αفن ن نني عن ن ننالج حن ن نناالت تكن ن ننيس المبن ن ننايض الجريبن ن نني فن ن نني أبقن ن ننار
الحليب.
المواد وطرائق العمل

أجريت الدراسة على  03بقرة من ساللة الفريزيان-هولشتاين الحلوب مصابة بتكنيس المبنايض الجريبني،
تواجدت فني محطنة الفيحناء فني ميطقنة جبلنة التابعنة إلنى محافظنة بابنل تراوحنت أعمارهنا بنين  8-4سنيوات خنالل
الفترة من ييسان إلى تموز  .0303غذيت األبقار على العلف األخار والعليقة المركزة ،قسمت األبقار إلى ثالثنة
مج ننامي  .ش ننملت المجموع ننة األولنننى عل ننى  00بقن نرة عولج ننت بإعطائهنننا  0.5ملغ ننم م ننن  GnRHبالعا ننل ،أمنننا
المجموعة الثايية فاشتملت على  03أبقار عولجت بإعطائها هورمون البروجسترون  000ملغم بالعال ثم اتبعنت
بالبروستاكاليدين  0020 F2αملغم بالعالة.
المجموعنة الثالثنة اشنتملت علنى  8أبقنار عولجنت بإعطائهنا الهورمنون المشنيمي البشنر القيند

HCG

 0333وحدة دولية بالعال كايت طريقة التشخيص تعتمد على الجس عن طرينق المسنتقيم.Rectal palpation
جمين األبقننار خاننعت إلننى الفحننص عننن طريننق المسننتقيم بعنند 04يننوم مننن العننالج ،واعتبننرت اليتيجننة موجبننة عينند
اامحالل الكيس واعتبرت سالبة عيدما ال يحدث تغيير في حجم الكيس .تنم إجنراء التحلينل اإلحصنائي باسنتخدام
مرب كا عيد .)61( %0
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النتائج والمناقشة

من الياحية االقتصادية فان قرار العنالج أل حينوان يتن ثر بتكلفنة العنالج والفوائند المتوقعنة مينه ،كمنا إن
القيمننة الوراثيننة للحينوان المعننالج لهننا دور كبيننر فنني العننالج ( )04و( )00و( .)4إن يجنناح العننالج وغينناب التكننيس
المبيانني بمختلننف العالجننات الهرموييننة شننيء جينند ،وعينند حنندوث الحمننل وال نوالدة ثننم يشننوء كننيس جدينند وحنندوث
تغي نرات مراننية فنني الننرحم م ن وجننود كننيس مبيانني لفت نرة طويلننة قنند يننؤد إلننى العقننم المؤقننت ( .)00إن معظننم
األكي نناس الت نني ت ننم تشخيص ننها كاي ننت ميف ننردة ( )03\00( )singleوبيس ننبة  %80200أم ننا المتع نندد فكاي ننت 03\0
وبيسبة  %01211شخصت جمي الحاالت على إيها تكيس جريبي ( )Follicular Cystاعتماداً على رقة جندار
الكيس كويه شبيه الفقاعة.
يالحظ من الجدول إن الهورمون المحرض لمحفزات القيد  GnRHأعطى أفال اليتائج وبيسبة .%84
وقد لوحظ وجود فرق معيو ( )P<0.05بين هنذا المجموعنة والمجنامي المعالجنة األخنر (جندول  .)0وقند اتفقنت
اليتائج م العديد من الباحثين من إن  GnRHيعطي أفال اليتائج ( )9و( )7و(.)4
جدول  6يوضح االستجابة لمختلف العالجات الهرمونية لتكيس المبايض
عدد الحيوانات

عدد الحيوانات

كفاءة

المعالجة

المستجيبة

العالج%

03

%43
%43

المجموعة

نوع المعالجة

6

GnRH2.5 mg

00

2

progesterone 125 mg+ PGF2, 22.5 mg

03

4

3

HCG 3000 I.U.

8

4

* %84

* يوجد فرق معنوي ( )P<0.05بين المجموعة والمجاميع االخرى.

وقنند يعننز ذلننك إلننى إن هرمننون  GnRHقنند يننؤد إلننى اإلبااننة عوا ناً عننن تكننوين اليسننيج اللننوتييي
 Luteinizationفي التكيس الجريبي ( .)4فاال عن إن هرمون  GnRHيعمل علنى تحرينر وافنراز هرمنون LH
من الغدة اليخامية ( ،)pituitary glandفقد لوحظ وجنود الجسنم األصنفر ( )C.Lبعند تسنعة أينام منن العنالج كمنا
ذكر ذلك ( .)3وقد لوحظ إن استخدام هرمون ( )GnRHفي عنالج التكنيس المبياني واعنادة اسنتخدامه ال ينؤد
إلنى حندوث تفاعنل ميناعي  Immune reactionكمنا يحندث عيند اسنتخدام الهورمنون المشنيمي القينند ()HCG
( .)2أمننا المجموعننة الثاييننة (البروجسننتيرون +البروسننتاكاليدين) فكايننت اسننتجابتها للعننالج اننعيفة( )31\4وبيسننبة
 .%41وقد اتفقت اليتائج م ما أشار إليه ( )2و ( )6و ( .)5وقد يعز ذلك إلى أن البروجستيرون عيدما يكون
في مستو عال ثم ايخفااه يعمل على إعادة االستجابة لآللينة االسنترجاعية الموجبنة ()Positive feed back
لتن ثير االسننتروجين ممننا يننؤد إلننى إعننادة دورة الشننبق بصننورة طبيعيننة وبعنند اإلفنراز الننداخلي للبروسننتاكاليدين لكنني
يانمحل الكنيس ولكنن مسننتواا فني هنذا الد ارسننة قند يكنون لنم يصننل إلنى المسنتو المطلننوب للعمنل بالشنكل المتوقن
( .)5كايننت االسننتجابة فنني مجموعننة العننالج الثالثننة ( )HCGأيا ناً اننعيفة وبيسننبة  .)8\4( %21ال يوجنند فننرق
معيو بين المجموعة الثايية والثالثة.
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 والنذين أشناروا إلنى إن.)4( ) و7( ) و1( اتفقت اليتائج إلنى حند منا من منا الحظنه العديند منن البناحثين
 في الدم ينؤد إلنى تكنون اليسنيج اللنوتييي فني الكنيس ويعمنلLH  يعمل على رف مستوHCG إعطاء هرمون
علن ننى زين ننادة مسن ننتو البروجسن ننتيرون الن ننذ يعمن ننل بالين ننة اسن ننترجاعية موجبن ننة لكن ننب االيسن ننتروجين وتحفين ننز إف ن نراز
 وحنندة0333  المعطنناةHCG  وقنند يرج ن سننبب االسننتجابة الاننعيفة إلننى جرعننة هرمننون. F2α البروسننتاكاليدين
 وحنندة دوليننة لعننالج حالننة تكننيس المبننايض03333  وقنند أشننار بعننض البنناحثين إلننى ايننه مننن الممكننن إعطنناء،دوليننة
 هو األفال في عالج حاالت التكيس المبياي الجريبي فيGnRH  وقد استيتج من الدراسة إن إعطاء الن.)5(
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