
 ISSN: 1992-7479                                                       2003، 2: العدد 1لد مجلة األنبار للعلوم الزراعية مج

 

12 

 

 جمع االجنة ونقلها في الماعز المحلي العراقي
 

 ,***لباري االحمدا ، حازم اسماعيل عبد **لمجيدا ، محمد رفيق عبد *سليم نجم عمران

 ***و جليل ابراهيم ***حيدر عبد الزهرة االبراهيمي
 جامعة بغداد / كلية الطب البيطري  *

 كلية العلوم / جامعة النهرين**
 االحيائية/ جامعة النهرينمركزبحوث التقنيات ***

 
 الخالصة

( حيوان 10) ( انثى ماعز محلي تم تقسيمهـــا الى مجموعــة حيوانات واهبـة20استخدمت في الدراسة الحالية )
ملم من البروجسترون  40( حيوان تم معالجة جميع الحيوانات باالسفنجات المهبلية المشبعة بـ  10واخرى مستقبلة )

للحيوانات الواهبة والمستقبلة   eCGمن   وحدة دولية 500،  1000استحداث فرط االباضة بحقن يوم وتم  14ولمدة 
على التوالي . استخدم القنى الداخلي البرة فيرس لغسل ارحام الحيوانات الواهبة والتي تم تسفيدها طبيعيا من 

ول على ثالثة اجنة ونقلها وتم الحص PBSمل من  100 – 80ذكورالماعز عند حدوث عالمات الشبق باستخدام 
 الى ارحام اثنان من الحيوانات المستقبلة باستخدام طريقتي الناظور البطني والطريقة الجراحية .

 
Collecting of embryos in Iraqi local Goats  
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AL-Ibrahimi H. A. Z. *** & Ibrahim J. *** 
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**College of sciences / Al-Nahrain University 
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Abstract 
A twenty Iraqi local does were used in the current study. The allocated into donor 

group (10) and recipient group (10). All animal were treated with intravaginal 

progestagen sponges for 14 days, Induction of superovulation was conduced by 

injection of 1000, 500 IV of eCG to the donor and recipient groups respectively. The 

donor animals were served naturally at the time of estrous. Uteri of donor animals were 

washed with 50- 100 ml of PBS using the internal canola of Verris needle. Three 

embryos were collected and transferred to the uteri of two recipient animals using 

laparoscopy and surgical techniques. 
 

 المقدمة
( ورغم العديد من المحاوالت والتقنيات المختلفة 1جرت اول محاولة لنقل االجنة في االغنام و الماعز من قبل )

التي استخدمت منذ ذلك الوقت ولحد االن ، بقيت عمليات نقل االجنة وزراعتها في المجترات الصغيرة على مستوى 
 ( . 2تجريبي ولم تنتقل الى المجال التجاري. )
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يد من الباحثين على ان النجاج في مجال تقنية نقل وزرع االجنة في الماعز يمكن ان يساعد على اتفق العد
( . 3تحقيق العديد من االهداف الستراتيجية والتي يصعب تحقيقها باستخدام التلقيح الطبيعي او االصطناعي )

واالغنام والحفاظ على الجوانب  ومن اهم هذه االهداف هو السرعة في عملية التحسين الوراثي في قطعان الماعز
البايولوجية والصحية المهمة والعمل على تطويرها اضافة الى تسهيل عملية خزن المواد الوراثية عن طريق خزن 

(  ان تقانة  نقل وزراعة االجنة في الحيوانات تتكون من 4االجنة في السائل النايتروجيني لفترات زمنية طويلة )
بة ، وان حدوث اي اخفاق او فشل في واحد من من هذه الخطوات ينتج عنه فشل يشمل عدد من الخطوات المتعاق

شملها ت( ان الخطوات االساسية التي 2عدم تحقيق الهدف االساسي لهذه العملية وهو الحصول على حمل ناجح )
جمع االجنة منها  احداث  فرط االباضة في الحيوانات الواهبة  و   -1عملية نقل االجنة وزراعتها في الماعز هي 

( . ان اهم العوامل 5نقل وزراعة االجنة في الحيوانات المستقبلة التي يتم توحيد شبقها مع الحيوانات الواهبة )  -2
التي حددت تطور تقانة نقل االجنة في الماعز واالغنام هي المضاعفات التي تحدث نتيجة الستخدام الطرق 

ها في الحيوانات الواهبة والمستقبلة مما يؤدي الى حدوث تلف وضرر الجراحية في عمليتي جمع االجنة وزراعت
( . ان ادخال طريقة جمع االجنة غير الجراحية واستخدام تقنية الناظور 6لحيوانات ذات صفات وراثية عالية )

الدراسة  . لقد تم التخطيط لهذه (3البطني في جمع ونقل االجنة فتح افاق واسعة للتغلب على التحديدات السابقة )
لهدف محاولة استخدام الطريقة غير الجراحية في جمع االجنة من اناث الماعز المحلي الواهبة واعادة زرعها في 

  ارحام اناث الماعز المحلي العراقي باستخدام تقنية الناظور البطني ومقارنتها مع الطريقة الجراحية.

 

 المواد وطرائق العمل
 الحيوانات 

عشرون ماعز عراقي محلي ولها والدة واحدة على االقل . وتم تقسيم هذه  20الحالية  استخدمت في الدراسة 
 ( .10( ومجموعة حيوانات مستقبلة )10الحيوانات عشوائيا الى مجموعة حيوانات واهبة ) 

 استحداث فرط االباضة وتوحيد الشبق
  Fluorgestoneملغم من  40تم معالجة جميع الحيوانات باستخدام االسفنجات المهبلية المشبعة بـ 

Acetate (FAG ) ( Syncro –PART , Sanofi sante nutrietion animal  La Ballastere  France 

 eCG (Folligone, Interevetمن   وحدة دولية 500،  1000يوم وتم حقن جميع الحيوانات بـ 14لمدة  (

international B. V. Boxmeer- Holland والمستقبلة على التوالي وفي يوم سحب ( للحيوانات الواهبة
 12حيوان ( تم حقن الحيوانات المستقبلة   10ساعة )  48حيوان ( وقبل السحب بـ  10االسفنجات المهبلية  )

 12ساعة قبل حقن الحيوانات الواهبة . وتم تلقيح الحيوانات الواهبة طبيعيا باستخدام ذكور الماعز المحلي  كل 
مات الشبق . ان عملية التلقيح الطبيعي للحيوانات الواهبة من قبل ذكور التلقيح  تتم بعد ساعة ولحين انتهاء عال

 ( .  Hand matingسحب ذيلها جانبا وتوجيه العضو الذكري باتجاه المهبل باستعمال اليد ) 
 جمع االجنة وتقييمها

لطبيعي )يوم التلقيح الطبيعي = صفر( تم جمع االجنة من الحيوانات الواهبة في اليوم السابع بعد يوم التلقيح ا
 وباستخدام الطريقة غير الجراحية لجمع االجنة .

تم اجراء عملية جمع االجنة والحيوانات بوضع الوقوف اذ تم غسل وتعقيم الفتحة التناسلية الخارجية وماحولها 
% وتم 2دام اليدوكائين باستخ low epidural anaesthesiaوتخدير الحيوان بالتخدير فوق الجافية السفلى   

ادخال فاتحة المهبل من خالل الفتحة التناسلية الخارجية بعد تعقيمها وتزييتها ، وبعد التمكن من رؤية فتحة عنق 
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الرحم الخارجية بمساعدة المصدر الضوئي ، تم ادخال ملقط المسك لمسك فتحة عنق الرحم وسحبها باتجاه المهبل 
م مسك فتحة عنق الرحم بملقط اخر من مالقط المسك وادخال القنى الداخلي البرة بعد ان تم رفع فاتحة المهبل وت

( . في الفتحة الخارجية لعنق الرحم ودفع احد االصابع في المهبل وفوق عنق الرحم verries needleفريس )
قرني الرحم المسحوب للمساعدة في مرور قنى فيرس من خالل عنق الرحم الى جسم الرحم ومن ثم توجيه الى احد 

( من خالل  ابرة فيرس الداخلية الى داخل PBSمل من محلول داريء الفوسفات الملحي ) 100-80. ثم دفع 
مل . تم جمع سائل الجمع الذي ينساب تلقائيا من قنى فيرس في اطباق  20او  60الرحم وباستخدام محقنة سعة 

ى االجنة يتم نقلها الى اطباق حفظ االجنة الذي بتري . فحص سائل الغسل تحت المجهر المجسم وعند العثور عل
وتم تقييم وتصنيف االجنة حسب مراحل تطورها باالعتماد على عدد الخاليا الموجودة  PBSيحتوي على كمية من 

 ( .Zona pellucidaداخل نطاق المنطقة الشفافة )
 نقل االجنة الى الحيوانات المستقبلة باستخدام جهاز الناظور البطني

قل االجنة الى الحيوانات المستفبلة باستخدام تقنية التنظير البطني باستخدام الناظور البطني تم ن
(,20131520,Germany Storze وتم منع الحيوان من الماء والعلف لفترة )ساعة على التوالي وثبت  24،  12

ملية وتاشير موقع عمل الحيوان على سرير عمليات خاص بوضع االستلقاء الظهري وتم حالقة وغسل موقع الع
% 2الجروح الوخزية باستخدام قلم التاشير وتم بعد ذلك تخدير المنطقة بالتخدير االرتشاحي باستخدام الزايلوكين 

درجة بحيث يصبح راس الحيوان الى االسفل  45اضافة الى حقن المضادات الحياتية ورفعت نهاية السرير بزاوية 
سم اثنان على جانبي الخط الوسطي لجدار  10الث جروح وخزية امام الضرع بـوتم استخدام المبزل والقنى لعمل ث

البطن والثالث بالقرب من وسط البطن وتم سحب المبزل وادخال المنظار من احد الجرحين الجانبين عبر القنى 
ادخال ماسك  في فتحة الجانب االخر في حين تم وادخال االبرة الخاصة  بنقل االجنة )المصنعة من قبل الباحثين(

خاص لغرض مسك قرن الرحم الذي تم حقن الجنين المنقول اليه في الفتحة الثالثة ، وتم حقن الجنين في الثلث 
 االول لقرن الرحم .

 نقل االجنة باستخدام الطريقة الجراحية
ساعة  24 ،12تم منع الحيوانات المستقبلة لنقل االجنة باستخدام الطريقة الجراحية من الماء والعلف لمدة 

  ملغم من  20  ( يحتوي المليلتر الواحد منه علىseton 2%على التوالي . وتم تخدير الحيوان باستخدام السيتون )
وتم تثبيت الحيوان على . ( xylazine ()Labova Torios Caliers S.A.Barcelona, Spainالزايلزين ) 

سرير عمليات خاص بوضع االستلقاء الظهري وتم حالقة وغسل موقع العملية . وعمل قطع جراحي في جدار 
سم . وتم سحب مقدمة قرن الرحم خارج الجرح وعمل ثقب  10الخط الوسطي لجدار البطن وامام الضرع بطول 

ية غير حادة ويتم التأكد من عبور االبرة الى تجويف وخزي في جدار قرن الرحم باستخدام ابرة معقمة ذات نها
بواسطة قسطرة باستور المزودة ببوصلة    PBSمل من الوسط  1الرحم بتحريك االبرة . تم سحب الجنين مع 

مطاطية وبمساعدة المجهر المجسم . وتم ادخال نهاية قسطرة باستور الى داخل قرن الرحم من خالل الثقب السابق 
من وصول نهاية قسطرة باستور الى تجويف قرن الرحم بواسطة تحريك القسطرة وتحسس ولوج نهايتها ويتم التأكد 

في تجويف قرن الرحم . تم بعدها دفع الجنين مع السائل بعد ان تم توجيه القسطرة بزاوية مناسبة باتجاه عنق الرحم 
 ة لقسطرة باستور .من خالل الضغط على البوصلة المطاطية الموجودة على النهاية الخارجي

 
 فحص الحمل
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–Aloka SSD – 500Coتم فحص الحمل للحيوانات المستقبلة باستخدام جهاز  الموجات فوت الصوتية ) 

LtdTokyo–Japan 7.5(  والمزود بمجس خطيMHz   (Prostate probe   عن طريق المستقيم وبعد )
في  MHz.5يوم على يوم التلقيح الطبيعي ) يوم التلقيح = صفر ( وباستخدام المجس البطني  25-20مرور  

 االيام التالية .
 

 جالنتائ
% فقط من اناث الماعز المحلي الواهبة قد تم غسل ارحامها بالطريقة  الغير 5اظهرت نتائج الدراسة ان 

 (.1م قنى ابرة فيرس الداخلية ) جدول الجراحية وباستخدا
اجنة من حيوانيين  3الماعز الواهبة حيث تم التمكن من جمع  ارحام اناثنتائج غسل  2يوضح الجدول رقم )

% ( في حين لم 40% ( وتم الحصول على بيوض غير مخصبة من اثنين من الحيوانات الواهبة ) 40واهبين ) 
% (. ان االجنة الثالث التي تم جمعها في اثنين من الحيوانات 20احد )نحصل على اجنة او بيوض من حيوان و 

( . اظهرت نتائج الدراسة ان عملية نقل االجنة 3( )جدول 1خلية ) 16( و2خاليا )  8الواهبة كانتا بمرحلة تويتة  
الى واحد من هذه  خلية ( 8للحيوانات المستقبلة شملت اثنان من اناث الماعز المحلي حيث تم نقل جنيين )تويتة  

( . اظهرت نتيجة  4خلية ( الى الحيوان المستقبل الثاني ) جدول  16الحيوانات المستقبلة وجنين واحد )تويتة 
يوم ) يوم التلقيح الطبيعي = صفر ( ان  40 - 25فحص الحمل للحيوانيين والتي تم اجراءها بعد مرور فترة 

من  5( بين االسباب التي ادت الى عدم غسل ارحام  5.) جدول  (  4الحمل لم يحدث  في الحيوانيين ) جدول  
( ووجود جسم 2( وضعف حالة الحيوان الصحية  العامة ) 2الحيوانات الواهبة والتي شملت حاالت التهاب الرحم )

 %( على التوالي 20% و 40( ) 1اصفر واحد فقط على المبيض )
 ( التي لم تغسل ارحامها .العراقي المحلي ) الواهبةالماعز العدد والنسبة المئوية الناث  1جدول 

 النسبة المئوية العدد 

 100 10 اناث الماعز الواهبة

 50 5 اناث الماعز التي تم غسل ارحامها

 50 5 اناث الماعز  التي لم يتم غسل ارحامها

 
 تصنيف اناث الماعز العراقي المحلي) الواهبة ( التي تم غسل ارحامها. 2 جدول

 النسبة المئوية العدد 

 100 5 اناث الماعز لتي تم غسل ارحامها

 40 2 اناث الماعز التي جمع االجنة منها

 40 2 اناث الماعز التي جمع البيوض منها

اناث الماعز التي لم يتم جمع اجنة او 

 بيوض منها

1 20 

 عدد االجنة التي تم جمعها ومرحلة تطورها 3جدول 
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االجنة لتي تم جمعهاعدد  رقم الحيوان  مرحلة تطور االجنة 

خاليا 8تويتة  2 1  

خلية 16تويتة  1 2  

 
 نتائج عمليات نقل االجنة في اناث الماعز المستقبلة 4جدول 

 النتيجة طريقة نقل االجنة مرحلة تطورها عدد االجنة التي تم نقلها رقم الحيوان

خلية 8تويتة  2 1  - الجراحية 

خلية 16تويتة  1 2  - الناظور البطني 

 
 من الحيوانات الواهبة 5اسباب عدم غسل ارحام  5جدول 

 النسبة المئوي  العدد الحالة

 40 2 التهاب رحم ومهبل قيحي

 40 2 ضعف حالة الحيوان الصحية العامة

 20 1 وجود جسم اصفر واحد فقط

 100 5 المجموع

 
 المناقشة

( حيوانات للتعامل معها كواهبات  10ماعز محلي تم اختيار ) ( انثى  20استخدمت في الدراسة الحالية ) 
( تم التعامل معها كحيونات مستقبلة . ان التقسييم الحالي لعدد الحيوانات يختلف عما  10والحيوانات الباقية ) 

لة . أن جرت العادة عليه في دراسات سابقة باعتماد عدد قليل للحيوانات الواهبة مقارنة بعدد الحيوانات المستقب
سبب هذا االختتيار للعدد يمكن ان يعود الى ان توفير االجنة المهئية لعملية النقل تعتبر حجر الزاوية في تقانة 
نقل االجنة ، كما ان استخدام طريقة القنى  الداخلي البرة فيرس الول مرة في جمع االجنة في هذه الدراسة كان 

% 50لواهبة مقارنة بالحيوانات المستقبلة .بينت نتائج الدراسة ان سببا اخر الستخدام عدد كبير من الحيوانات ا
فقط من مجموع الحيوانات الواهبة تم التمكن من استخدامها في عمليات جمع االجنة . ان االسباب التي ادت الى 

مثل (  هو حدوث قناعة بعدم صالحية هذه الحيوانات لعملية غسل الرحم  5هذه النتيجة وكما يوضحها )جدول  
اكتشاف حاالت التهاب  الرحم والمهبل والذي قد يكون بسبب استخدام االسفنجيات المهبلية والتي تسبب احيانا 
حاالت تلوث للمهبل وبالتالي الرحم. كما ان حاالت ضعف حالة الحيوان الصحية في يوم اجراء الغسل قد يكون 

، اما الحالة االخيرة والتي لم يتم غسلها بسبب مؤشر على عدم صالحية بعض حيوانات الدراسة للغرض المطلوب 
تشخيص وجود جسم اصفر واحد على احد المبيضين للحيوان الواهب عند استخدام تقنية الموجات فوت الصوتية 
، مما قد يؤدي الى عدم جدوى اجراء عملية غسل الرحم للحيوان لصعوبة الحصول على جنين واحد حتى في حالة 

بعد يوم التلقيح  7من الحيوانات الواهبة في يوم  5. بينت نتائج عملية غسل ارحام %( 40حدوث االخصاب )
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أجنحة من حيوانين  بينما تم العثور على بيوض فقط من حيوانين اخرين ولم يتم جمع  3الطبيعي انه تم جمع 
اب لجميع %(. ان هذه النتيجة يمكن ان تعزى الى عدم حدوث اخص20اجنة او بيوض من الحيوان الخامس )

البيوض التي حدثت االباضة لها في الحيوانات الواهبة . والسبب ربما يكون تاخر في حدوث االباضة لعدد من 
(. بينت نتيجة تقييم االجنة   7الجريبات االباضية او بسبب ضعف كفائة ذكر الماعز المستخدم لهذا الغرض ) 

خلية على التوالي( . ان مرحلة تطور 16-8ي مرحلة التويتة )التي تم جمعها من الحيوانات الواهبة ان هذه االجنة ف
( . ان  8االجنة هذه تشير الى ان عمرها اقل من العمر الذي  يصبح فيه الجنين في هذه المرحلة من التطور )

هذه النتيجة يمكن ان تؤكد التفسير السابق حول حدوث حاالت تاخر االباضة في بعض الجريبات االباضية 
الواهبة ، مما يتطلب في المستقبل اجراء دراسة لمتابعة حدوث حاالت االباضة في الجريبات االباضية  للحيوانات

للحيوانات الواهبة باستخدام جهاز الموجات فوت الصوتية للتاكد من حدوث تزامن حقيقي بين حاالت االباضة 
عمر الجنين واجراء عملية غسل  ووقت التلقيح الطبيعي ومن ثم االعتماد على وقت حدوث االباضة في تقدير

الرحم. ان عدم حصول حمل في الحيوانات المستقبلة  والتي تم نقل االجنة لها باستخدام طريقة الناظور البطني 
والطريقة الجراحية يمكن ان تعزى الى ضعف في حيوية االجنة التي تم نقلها وعدم وصول هذه االجنة الى مرحلة 

 عملية نقل االجنة الى الحيوانات المستقبلة .التطور  الجنيني المناسبة ل
 : ان اهم االستنتاجات التي تم التوصل لها من هذه الدراسة التي استمرت عدة اشهرهي

( يمكن االستمرار في هذا الخط البحثي مستقبال على ان يتم اجراء هذه الدراسة على عدد اكبر من الحيوانات 1
 ناحية الصحية والعمر والكفاءة التناسيلة .والتي يتم انتقائها بصورة جيدة من ال

( استخدام تقنية الموجات فوت الصوتية بمجال اوسع وذلك بمتابعة وتوقيت حدوث حاالت االباضة مع التلقيح 2
 الطبيعي وجمع االجنة .

 .( محاولة استخدام طرق جديدة في عملية غسل ارحام الحيوانات الواهبة باستخدام تقنية الناظور البطني 3
( توفير بعض االدوات المساعدة والتي يمكن ابتكارها احيانا الستخدامها في عملية نقل االجنة بطريقة الناظور  4

 البطني .
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