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 الحليب أبقارفي الجريبي تكيس المبايض عالج 

 عدي صباح عسكر
 ، رئاسة الجامعة، الشؤون العلميةاألنبارجامعة 

 الخالصة
تمنوز  إلنىخالل الفترة منن ييسنان  الحلوب هولشتاين –بقرة من ساللة الفريزيان 03جريت الدراسة على أ

تواجدت في محطة الفيحاء في ميطقة جبلة التابعنة لقاناء  الجريبي، بتكيس المبايض اإلصابةتعايي من  ،0303
شننملت  ،مجننامي ثالثننة  إلننى األبقننارقسننمت  سننيوات. 8-4الحيوايننات بننين  أعمننارتراوحننت . بابننل محافظننة-المسننيب

المجموعة الثايية اشنتملت و بالعال.  GnRHهرمون ملغم من  3.0 بإعطائهابقرة عولجت  00 األولىالمجموعة 
. بالعانننننلملغنننننم  α2F 00.0+ البروسنننننتكاليدين ملغنننننم بروجسنننننتيرون 000 بإعطائهننننناأبقنننننار عولجنننننت  03علنننننى 

تنم  .بالعانل HCG وحندة دولينة منن هرمنون 0333 بإعطائهنالجنت أبقنار عو  8المجموعنة الثالثنة اشنتملت علنى و 
يوم من  04خاعت للجس عبر المستقيم بعد جمي  الحاالت  تشخيص الحاالت عن طريق الجس عبر المستقيم.

 .يحدث تغير في حجم الكيس موجبة عيد اامحالل الكيس وسالبة عيدما ال اليتيجةالعالج واعتبرت 

مقارينة ( 00\03) %84 وبكفناءةملغنم  3.0وبجرعنة  GnRHهرمنون اليتائج تفوق في العالج ب أظهرت 
(. وكاينننت 03\4) %43 االسننتجابة وبكفننناءةالبروسنننتاكاليدين( فكايننت واطئنننة  المجموعننة الثايينننة )البروجسننتيرون+ب

( بنننين المجموعنننة P<0.05لنننوحظ وجنننود فنننرق معينننو ) (.8\4) %03( بيسنننبة HCGاسنننتجابة المجموعنننة الثالثنننة)
باسننتخدام  األبقننارعننالج التكننيس الجريبنني فنني  أنوقنند اسننتيتج مننن الدراسننة  .األخننر والمجننامي  العالجيننة  األولننى

GnRH  اليتائج. أفاليعطي 
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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
لفترة  والذ  يبقىسم  0.0يعرف تكيس المبايض الجريبي بايه عبارة عن تركيب جريبي بقطر أكثر من 

ايعدام  أو( (Nymphomaniaبالشبق غير الميتظم  األصفر ويتصفوايعدام وجود الجسم  أياممن عشرة  أكثر
(. An ovulatory cyst)( )0 اإلبااة(. ويتميز مرض التكيس المبياي بايه يحدث قبل Anestrusالشبق )
( ياجمة عن طول الفترة بين 0الحليب ) أبقارالمرض بما يسببه من خسائر اقتصادية كبيرة في  أهميةوتكمن 

السبب الرئيسي لحدوث تكيس المبايض هو يقص  إن(. 01( وتكاليف العالج )Calving intervalالوالدتين )
للغدة اليخامية. وقد يكون سبب ذلك فشل تحت المهاد  األمامي( من الفص L.Hالهورمون اللوتييي ) إفرازفي 
ورمون المحفز ليمو المفرط لله اإلفراز إلىقد يعز   أو( GnRHالهورمون المحرض لمحفزات القيد ) إفرازفي 

وهياك عوامل عديدة  %00-0يسبة حدوث المرض تتراوح بين  إن(. 00( و )00( و )FSH( )00الجريبات )
(. هياك العديد من الطرق لعالج تكيس 0والوراثة ) الحليب، إيتاج التغذية، كالعمر،تؤثر في حدوث المرض 

 GnRHلعالج الهرمويي كاستعمال هرمويات بمحلول ليكول وا للكيس والعالجالمبايض كالتفجير اليدو  
 (.8( و)0( و)03( و)0) F2αوالبروجسترون واستخدام البروستكاليدين  HCGو

والبروجسنننننترون  GnRHالهننننندف منننننن هنننننذا الدراسنننننة هنننننو مقارينننننة عالجنننننات هورمويينننننه مختلفنننننة مثنننننل  إن
 أبقنننننننارفننننننني  الجريبننننننني فننننننني عنننننننالج حننننننناالت تكنننننننيس المبنننننننايض F2α مننننننن  البروسنننننننتكاليدين أولوحننننننندها  HCGو

 .الحليب
 المواد وطرائق العمل

 الجريبني، الحلوب مصابة بتكنيس المبنايض هولشتاين-الفريزيانبقرة من ساللة  03الدراسة على  أجريت
خنالل  سنيوات 8-4بنين  أعمارهنا بابنل تراوحنتمحافظنة  إلنىتواجدت فني محطنة الفيحناء فني ميطقنة جبلنة التابعنة 

ثالثنة  إلى األبقارقسمت  ،المركزةوالعليقة  األخارعلى العلف  األبقارغذيت . 0303تموز  إلىالفترة من ييسان 
 أمننننا بالعاننننل، GnRHملغننننم مننننن  0.5 بإعطائهننننابقننننرة عولجننننت  00علننننى  األولننننىشننننملت المجموعننننة  .مجننننامي 

بالعال ثم اتبعنت ملغم  000هورمون البروجسترون  بإعطائهاعولجت  أبقار 03المجموعة الثايية فاشتملت على 
 ملغم بالعالة. F2α 0020بالبروستاكاليدين 

  HCGالهورمنون المشنيمي البشنر  القيند  بإعطائهناعولجنت  أبقنار 8المجموعنة الثالثنة اشنتملت علنى  
 .Rectal palpationبالعال كايت طريقة التشخيص تعتمد على الجس عن طرينق المسنتقيموحدة دولية  0333
واعتبننرت اليتيجننة موجبننة عينند  ،العننالجيننوم مننن  04الفحننص عننن طريننق المسننتقيم بعنند إلننىخاننعت  األبقننارجمينن  

باسنتخدام  اإلحصنائيالتحلينل  إجنراءتنم  اامحالل الكيس واعتبرت سالبة عيدما ال يحدث تغيير في حجم الكيس.
 .(61) %0مرب  كا  عيد 
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 النتائج والمناقشة
 إنكمنا  مينه،من الياحية االقتصادية فان قرار العنالج أل  حينوان يتن ثر بتكلفنة العنالج والفوائند المتوقعنة 

يجنناح العننالج وغينناب التكننيس  إن(. 4( و)00( و)04القيمننة الوراثيننة للحيننوان المعننالج لهننا دور كبيننر فنني العننالج )
والننوالدة ثننم يشننوء كننيس جدينند وحنندوث  وعينند حنندوث الحمننل جينند،المبيانني بمختلننف العالجننات الهرموييننة شننيء 

معظننم  إن (.00العقننم المؤقننت ) إلننىتغيننرات مراننية فنني الننرحم منن  وجننود كننيس مبيانني لفتننرة طويلننة قنند يننؤد  
 03\0المتعنننندد فكايننننت  أمننننا %80200( وبيسننننبة single( )00\03التنننني تننننم تشخيصننننها كايننننت ميفننننردة ) األكينننناس
( اعتمادًا على رقة جندار Follicular Cyst) كيس جريبيت إيهاشخصت جمي  الحاالت على  %01211وبيسبة 

 الكيس كويه شبيه الفقاعة.
. %84 اليتائج وبيسبة أفال أعطى GnRHالهورمون المحرض لمحفزات القيد  إنيالحظ من الجدول 
. وقند اتفقنت (0األخنر  )جندول ( بين هنذا المجموعنة والمجنامي  المعالجنة P<0.05وقد لوحظ وجود فرق معيو  )

 .(4)و (7)و (9) اليتائج أفاليعطي  GnRH إناليتائج م  العديد من الباحثين من 
 

 يوضح االستجابة لمختلف العالجات الهرمونية لتكيس المبايض 6جدول 

عدد الحيوانات  نوع المعالجة المجموعة
 المعالجة

عدد الحيوانات 
 المستجيبة

كفاءة 
 العالج%

6 GnRH2.5 mg 00 03 84% * 
2 PGF2, 22.5 mg +progesterone 125 mg 03 4 43% 
3 HCG 3000 I.U. 8 4 43% 

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

عوانننًا عنننن تكنننوين اليسنننيج اللنننوتييي  اإلباانننة إلنننىقننند ينننؤد   GnRHهرمنننون  إن إلنننىوقننند يعنننز  ذلنننك 
Luteinization ( فاال عن 4في التكيس الجريبي .)هرمون  إنGnRH  فنرازيعمل علنى تحرينر  LHهرمنون  وا 

العنالج كمنا  أينام منن( بعند تسنعة C.L) األصنفرفقد لوحظ وجنود الجسنم  (،pituitary glandمن الغدة اليخامية )
عنادة( في عنالج التكنيس المبياني GnRHاستخدام هرمون ) إن(. وقد لوحظ 3ذكر ذلك ) ينؤد   اسنتخدامه ال وا 

( HCGكمنا يحندث عيند اسنتخدام الهورمنون المشنيمي القينند  ) Immune reactionحندوث تفاعنل ميناعي  إلنى
( وبيسننبة 31\4المجموعننة الثاييننة )البروجسننتيرون+ البروسننتاكاليدين( فكايننت اسننتجابتها للعننالج اننعيفة) أمننا(. 2)

البروجستيرون عيدما يكون  أن إلى(. وقد يعز  ذلك 5) ( و6( و )2) إليه. وقد اتفقت اليتائج م  ما أشار 41%
( Positive feed backاالستجابة لآللينة االسنترجاعية الموجبنة ) إعادةيعمل على  ثم ايخفااهفي مستو  عال 

لكنني  الننداخلي للبروسننتاكاليدين اإلفننرازدورة الشننبق بصننورة طبيعيننة وبعنند  إعننادة إلننىلتنن ثير االسننتروجين ممننا يننؤد  
المسنتو  المطلننوب للعمنل بالشنكل المتوقنن   إلنىلكنيس ولكنن مسننتواا فني هنذا الدراسننة قند يكنون لنم يصننل يانمحل ا

(. ال يوجنند فننرق 8\4) %21اننعيفة وبيسننبة  أيانناً ( HCG(. كايننت االسننتجابة فنني مجموعننة العننالج الثالثننة )5)
 معيو  بين المجموعة الثايية والثالثة.
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 إن إلنى. والنذين أشناروا (4)و  (7)و  (1) حند منا من  منا الحظنه العديند منن البناحثين إلنىاتفقت اليتائج 
تكنون اليسنيج اللنوتييي فني الكنيس  ويعمنل  إلنىفي الدم ينؤد   LHيعمل على رف  مستو    HCGإعطاء هرمون

 إفنننننرازعلنننننى زينننننادة مسنننننتو  البروجسنننننتيرون النننننذ  يعمنننننل بالينننننة اسنننننترجاعية موجبنننننة لكنننننب  االيسنننننتروجين وتحفينننننز 
وحنندة  0333 المعطنناة HCGجرعننة هرمننون  إلننىالاننعيفة  جابةسننتاال. وقنند يرجنن  سننبب F2α  البروسننتاكاليدين

 وحنندة دوليننة لعننالج حالننة تكننيس المبننايض 03333 إعطنناءايننه مننن الممكننن  إلننىبعننض البنناحثين  أشنناروقنند  ،دوليننة
في عالج حاالت التكيس المبياي الجريبي في  األفالهو  GnRH نال إعطاء إنوقد استيتج من الدراسة . (5)
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