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  2005،)2(العدد 3:المجلد ، مجلة االنبار للعلوم الزراعیة 
  

  لجهاز التناسلي األنثوي في األبقارلالعیوب التشریحیة والمرضیة

  

  عمار رحیم منصور و عبد الستار فرج مجید

  قسم الثروة الحیوانیة-جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة 

محافظـة –تم جمعهـا مـن مجـزرة الرمـادي . لتناسلي  األنثوي لألبقار عینة للجهاز ا405أجریت الدراسة على 

العیــوب التشــریحیة والمرضــیة لغــرض تثبیــت 2000وحتــى نهایــة شــباط 1999االنبــار خــالل الفتــرة مــن بدایــة تمــوز 

  . جهاز التناسلي األنثوي لألبقار لل

فــي االجهــزة التناســلیة الحوامــل نســبة شــكلت العیــوب العیانیــة وكانــت . %6.2كانــت نســبة العینــات الحوامــل 

والجنین المحنط نسـبة % 0.74من المجموع الكلي للعینات وقد شملت االلتصاقات المبیضیة الجرابیة نسبة % 0.99

وقــد شــملت اكیــاس . مــن المجمــوع الكلــي للعینــات % 20امــا العینــات غیــر الحوامــل فقــد شــكلت العیــوب % . 0.25

نقــص تنســـج % 0.99الجســم االصــفر المتكــیس % 5.93المبیضــیة الجرابیـــة ، االلتصــاقات%7.16جنــب المبــیض 

% 0.49، انسداد قناة البیض % 0.25، خنوثة ذكریة كاذبة % 0.25، تكیس المبایض الجریبي % 0.99المبایض 

% 0.25، خـراج جـدار الـرحم % 0.25، مـوه الـرحم االستسـقائي % 0.49، عدم تكون رحـم % 1.98، التهاب رحم 

، مـن المجمــوع % 0.25، وعنـق رحـم مـزدوج % 0.49، ازدواج فتحـة عنـق الـرحم % 0.25تناسـلي طفـولي ، جهـاز 

  . الكلي للعینات 

واستنتج من الدراسة وجود نسـبة عالیـة مـن العیـوب التـي تصـیب الجهـاز التناسـلي االنثـوي والتـي قـد تـؤثر علـى 

  . االداء التناسلي لالبقار 

  

ANATOMICAL AND PATHOLGICAL ABNORMALITIES OF 
FEMALE GENITALIA OF COWS

A. R. Mansor and A. F. Majeed
College of Agriculture / Al-Anbar Univer. - Dept. of Animal Resources

Abstract
Genitalia of 405 local and cross breed cows were collected from Al- Ramadi 

abattoir, during the period from July, 1999 to Feb, 2000. The aim of the study was 
determined to know the anatomical and pathological abnormalities effected the female 
genitalia in cows. The percentage of pregnancy was 6.2% ( 25/465 ).

The incidence of genital abnormalities was observed in 20.99 % (85/405) of the
specim. The abnormalities were formed 0.99 % form pregnant genitalia, includes;
ovarobusal adhesions 0.74 % and mummified fetus 0.25 %.

The abnormalities of non-pregnant genitalia includes; paraovarian cyst ( 7.16% ), 
cystic C. L.( 0.99% ), ovarian hypoplasia ( 0.99% ) follicular cystic ovaries ( 0.25% ), 
Male-Pseudohermapherdite ( 0.25% ), patencey of the oviduct ( 0.49% ), metritis 
(1.98% ). Uterine aplasia ( 0.49% ), hydrometra ( 0.25% ) uterine abcess ( 0.25% ), 
infantile genitalia ( 0.25% ), double cervicalos ( 0.49% ) and Double cervix ( 0.25% ).
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It was concluded form this study that female genitalia showed high incidence of 
abnormalities which may affected fertility of the cow.

  

  المقدمة

نهـا تشـكل مصـدرًا رئیسـیًا للحلیـب واللحـم والجلـود ، ممـا حـدا إلـى تسـابق البـاحثین تمتع األبقار بأهمیة كبیرة لكو 

إلــى اســتنباط الوســائل الكفیلــة لزیــادة الكفــاءة التناســلیة لألبقــار ومعرفــة المشــاكل التــي تعتــري أجهزتهــا التناســلیة والتــي 

  . تحول دون تقدم وتطور إنتاجیتها 

تشـریحیة ، الفسـلجیة والمرضـیة التـي تصـیب الجهـاز التناسـلي فـي وقد أجریت دراسـات عدیـدة شـملت العیـوب ال

األبقـار مـن خــالل المسـوحات التـي أجریــت علـى عینــات المجـازر لتثبیـت ماهیــة هـذه العیـوب ونســب حـدوثها ومعرفــة 

وألهمیة الموضوع ولغـرض تـوفیر المزیـد مـن المعلومـات عـن الحالـة التناسـلیة لألبقـار فـي محافظـة ) . 8-1(أسبابها 

االنبار صممت هذه الدراسة لتشمل التعرف على بعض العیـوب التشـریحیة ، الفسـلجیة والمرضـیة ونسـبة حـدوثها فـي 

  .األجهزة  التناسلیة لألبقار 

  

  المواد وطرائق العمل

ســـنوات وشـــملت 7-2عینـــة مـــن األجهـــزة التناســـلیة األنثویـــة لألبقـــار ، تراوحـــت أعمارهـــا بـــین ) 405(تـــم جمـــع 

وحتـى نهایـة شـباط 1999ة واألبقار المضـربة والتـي ذبحـت فـي مجـزرة الرمـادي للفتـرة مـن بدایـة تمـوز األبقار المحلی

وضـعت . لـم تتـوفر أي معلومـات عـن الحالـة التناسـلیة لألبقـار المذبوحـة . ، وبمعدل خمسة زیـارات اسـبوعیًا 2000

كلیـــــة / بـــــر قســـــم الثـــــروة الحیوانیـــــة العینـــــات المـــــأخوذة بعـــــد الـــــذبح مباشـــــرة فـــــي الحافظـــــة المبـــــردة ونقلـــــت إلـــــى مخت

حیـــث تـــم فحـــص . جامعـــة االنبـــار وخـــالل فتـــرة ال تتجـــاوز الســـاعتین تـــم إجـــراء الفحوصـــات المطلوبـــة بدقـــة /الزراعـــة

وجـود عیـوب أوالمبایض وقناتي البیض والرحم وعنـق الـرحم فحصـًا خارجیـًا دقیقـًا للتعـرف علـى أي تغیـرات مرضـیة 

  . تغیرات في بطانتها أیةتثبیت للرحم وعنق الرحم من الجهة الظهریة تم فتح ا. فسلجیة أوتشریحیة 

وللتحــري عــن انســداد قنــاة البــیض فقــد تــم حقــن جمیــع قنــوات البــیض بكمیــة مناســبة مــن المــاء الملــون بصــبغة 

برمنغنــات البوتاســیوم وذلــك عــن طریــق عمــل فتحــة فــي قــرن الــرحم قــرب منطقــة اتصــاله بقنــاة البــیض واعتبــر خــروج 

  . اء الملون من الجانب الثاني دلیًال كافیًا على خلوها من االنسداد الم

Herenda, (5)إلیهأشاروقد صنفت العیوب التشریحیة والفسلجیة والمرضیة طبقًا لما  Vale etal .)6( .  
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  النتائج

مصابة بحالة %) 16(تناسلیة أجهزةأربعةإنلوحظ جهازًا تناسلیًا كان یحمل جنینًا واحدًا فقط 25من مجموع 

مـن مجمـوع الكلـي للعینـات % 0.47فقد سجلت ثالث حاالت من االلتصاقات المبیضیة الجرابیة بنسـبة . غیر سویة 

شدة االلتصاقات فكانت خفیفة في جمیع الحاالت أما. األیسروحالة واحدة في الجانب األیمن، حالتان في الجانب 

اللـون تقـع فـي وهـو عبـارة عـن كتلـة بنیـة) 1-صـورة( كانـت تحمـل جنینـًا محنطـًا %)0.25(ولوحظت حالة واحدة . 

شــكلت العیــوب فــي العینــات غیــر ) . 1-جــدول ( األیمــنعلــى المبــیض األصــفربینمــا الجســم . األیســرقــرن الــرحم 

  : اشتملت العیوب على ما یأتي ) . 18/405(من المجموع الكلي للعینات % 20الحوامل نسبة 

  :ب المبایض عیو –أ 

مــن % 74.1مـن المجمـوع الكلـي للعینـات وبنسـبة % 15.56حالـة غیـر سـویة فـي المبـایض بنسـبة 63سـجلت 

  : التالیة الحاالتشملت)2-جدول ( مجموع الحاالت الغیر سویة 

حالة 13حالة بالجهة الیمنى و16وتوزعت الحاالت بواقع %) 7.16(حالة 29لوحظت :جنب المبیضأكیاس-1

) .2-صورة ( سم 0.43سم وبعدل 0.7-0.2بین أقطارهاتراوحت . هة الیسرى  بالج

حـاالت بالجهـة 9حـاالت فـي الجهـة الیمنـى و 9%) 5.93(حالـة 24سـجلت :االلتصاقات المبیضیة الجرابیـة -2

3-صـورة ( شدة االلتصاقات فكانت خفیفة في جمیع الحـاالت أما. حاالت في كال الجهتین 6الیسرى و 

 ( .

وحالــة واحــدة فــي األیمــنحــاالت فــي المبــیض 3، %) 0.99( حــاالت 4ســجلت :المتكــیس األصــفرالجســم -3

یحتـــوي علـــى تجویـــف یحتـــوي علـــى ســـائل ویتـــراوح قطـــر األصـــفرحیـــث كـــان الجســـم . األیســـرالمبـــیض 

. سم 1.28سم وبمعدل 1.6-1التجویف بین 

وثالث حاالت في كـال األیسرة واحدة في المبیض ، حال%) 0.99( حاالت 4سجلت :نقص تنسج المبایض -4

) . 4-صورة ( المبیضین 

حیــث لــوحظ وجــود األیســركانــت فــي المبــیض %) 0.25( ســجلت حالــة واحــدة فقــط :تكــیس المبــیض الجریبــي -5

)5-صـورة ( ورافقت الحالة التصاقات مبیضیة جرابیـة األیسرسم على المبیض 2.9كیس جریبي بقطر 

 .

ــة خنوثــة ذكر -6 ــة كاذب حیــث امتــازت هــذه الحالــة باحتوائهــا علــى زوج مــن %) 0.25(ســجلت حالــة واحــدة فقــط :ی

. الخصى 

  : البیض قناةعیوب –ب 

لــم . الیســرى القنــاةفــي واألخــرىاحــدهما فــي القنــاة الیمنــى % ) 0.49( ســجلت حالتــان النســداد قنــاة البــیض 

  ) . 3-جدول ( یالحظ وجود تغییر عیاني ملحوظ 

یوضـح عیـوب الـرحم وعنـق الـرحم والتـي اشـتملت علـى مـا ) 4-الجـدول (:عیوب الرحم وعنق الرحم –ج 

  : یأتي 
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  یبین الحاالت غیر السویة في األجهزة التناسلیة لمجموعة الحوامل) 1(ل جدو

  

  یبین نسبة حدوث عیوب المبایض ) 2(جدول 

  الحالة غیر السویة  العدد  %نسبة الحدوث   الجهة الیمنى  الجهة الیسرى  في الجهتین

-  13   جنب المبیضأكیاس  29  7.16  16

6 9 9 5.93 24   مبیضیة جرابیةالتصاقات 

- 1 3 0.99 4   المتكیساألصفرالجسم 

3 1 - 0.99 4 نقص تنسج المبایض

- 1 - 0.25 1 تكیس المبایض الجریبي

1 - - 0.25 1 خنوثة ذكریة كاذبة

10 25 28 15.56 36 المجموع

  یبین نسبة حدوث عیوب قناة البیض) 3(جدول 

الجهة الیسرى   كال الجهتین  الجهة الیمنى  %النسبة  العدد لحالة الغیر سویة ا

- 1 1 0.49 2 انسداد 

- 1 1 0.49 2 المجموع

لــوحظ وجــود احتقــان دمــوي فــي بطانــة الــرحم مــع . ) %0.98(عینــات 8هــذه الحالــة ســجلت:التهــاب الــرحم -1

6-صورة ( وكذلك وجود بقع نزفیة منتشرة على بطانة الرحم . تجمع افرازات عكرة بنیة اللون في جمیع العینات 

  . وقد لوحظت حالتان مصابة بالتصاقات مبیضیة جرابیة في كال الجانبیة باإلضافة إلى التهاب الرحم ) . 

مهبـل ولكــن ىولــوحظ عـدم وجـود رحــم ، عنـق رحـم وال حتــ% ) 0.49( ســجلت حالتـان فقـط :عـدم تكــون رحـم -2

  . تبین وجود الجهاز التناسلي على شكل حبل نسیجي 

) 7-صـــورة ( مـــل 335وبلـــغ حجـــم الســـائل %) 0.25( ســـجلت حالـــة واحـــدة فقـــط :ائي مـــوه الـــرحم أالستســـق-3

  . ولوحظ وجود الجسم األصفر في المبیض األیمن 

  ) . 8-صورة % ) ( 0.25( سجلت حالة واحدة فقط :خراج جدار الرحم -4

یر ویمتلــك مبــایض وكــان الجهــاز التناســلي صــغ% ) 0.25( ســجلت حالــة واحــدة فقــط :جهــاز تناســلي طفــولي -5

  ) . 9-صورة ( صغیرة غیر فعالة 

  ) .10-صورة % ) ( 0.49( سجلت حالة واحدة :ازدواج فتحة عنق الرحم -6

فقــد لــوحظ وجــود حــاجز وســطي یفصــل بــین قنــاتي عنــق % ) 0.25( ســجلت حالــة واحــدة :عنــق رحــم مــزدوج -7

  ) .   11-صورة ( ادها حیث تفتح كل قناة في قرن الرحم الواقع على امتد. الرحم

  

  كال الجهتین  الجهة الیسرى  الجهة الیمنى  %النسبة   العدد  الحالة غیر السویة

  التصاقات

  مبیضیة جرابیة

  جنین محنط

3  

  

1  

0.47  

  

0.25  

2  

  

-  

1  

  

1  

-  

  

-  

  -  2  2  0.99  4  المجموع
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المناقشة

أوالعقـــم المؤقـــت إلــىالمهمـــة التــي تـــؤدي األســـبابمــن لألبقـــارتعتبــر العیـــوب التــي تعتـــري الجهـــاز التناســلي 

. بشـكل عـام لألبقـارحدوث خسائر اقتصـادیة كبیـرة ناجمـة عـن انخفـاض الكفـاءة التناسـلیة إلى، مما یؤدي ألدائمي

ممــا ســجله العدیــد مــن أعلــىوهــي %) 20.99( لألبقــارث عیــوب الجهــاز التناســلي فقــد ســجلت الدراســة نســبة حــدو 

) . 13، 12، 6، 5، 2(في حین كانت اقل من النسبة المسجلة من قبل آخرین . ) 11،10،8،7،3،1(الباحثین 

ن والرعایــة وربمــا یعــزى االخــتالف فــي نســبة الحــدوث إلــى اخــتالف الســالالت المســتخدمة فــي الدراســة ، عمــر الحیــوا

  . التناسلیة المقدمة لتلك األبقار ومصدر األبقار المذبوحة 

  

  یبین نسبة حدوث عیوب الرحم وعنق الرحم) 4(جدول رقم 

العدد  نسبة الحدوث   الحالة الغیر سویة

1.98   التهاب رحم   8

0.49 2 عدم تكون رحم 

0.25 1 أالستسقائيموه الرحم 

0.25 1   خراج جدار الرحم 

0.25 1 جهاز تناسلي طفولي 

0.49 2 ازدواج فتحة عنق الرحم 

0.25 1 عنق رحم مزدوج 

3.95 16 المجموع 

    

فـــي العینـــات غیـــر الحوامـــل و % 15.56% ( 16.3المبـــایض فـــي الدراســـة الحالیـــة إصـــاباتنســـبة شـــكلت 

حــاالت غیـــر الســویة وهـــذه مـــن مجمــوع ال% 77.6مــن المجمــوع الكلـــي للعینــات و ) فــي العینــات الحوامـــل % 0.47

وقــد یعــود ) 13(Ali and Alwanو ) 1(Alamواقــل ممــا الحــظ ) 8،5،4(آخــرونممــا ســجله أعلــىالنســبة 

  . وطرائق التربیة وعمر الحیوان المستخدمةاألبقارسالالت إلىاالختالف 

شــكلت نســبة إذجنــب المبــیض أكیــاساغلــب عیــوب المبــایض التــي لوحظــت مــن خــالل هــذه الدراســة كانــت إن

ممـا سـجله أعلـىمـن مجمـوع الحـاالت غیـر السـویة ، وهـذه النسـبة % 34.1من المجمـوع الكلـي للعینـات و % 7.16

صـغیرة األكیاسوكانت اغلب ) . 13(Ali and Alwanفي حین كانت اقل مما سجله ) . 12،5(آخرونباحثون 

التناسـلي للحیـوان مـا لـم تضـغط علـى قنـاة األداءعلـىتـأثیرالبـیض ولـیس لهـا قنـاةالحجم ولم تسبب أي انسـداد فـي 

فــي العینــات غیــر الحوامــل و ) % 5.93، %6.67( شــكلت االلتصــاقات المبیضــیة الجرابیــة نســبة ) . 12(البــیض 

ممـا سـجله أعلـىكانت هذه النسبة . الت الغیر سویةامن مجموع الح% 31.8ونسبة ) في العینات الحوامل 074%

) . 13(Ali and Alwan، في حین كانت اقـل بكثیـر مـن النسـبة المسـجلة مـن قبـل ) 12،8،6(عدد من الباحثین 

الحالـة إنفقـد لـوحظ . اختالف طرق التربیة وطبیعة الرعایة التناسـلیة المقدمـة للحیـوان إلىیعزى هذا االختالف وقد 

أولخشـن عـن طریـق المسـتقیم الجـس اأواألصـفرمنقف الجسـتنتج في معظم الحاالت عن الكلم الناجم من محاولة 

  ) . 15، 14، 6(التعقیدات المصاحبة للوالدة كعسر الوالدة ، احتباس المشیمة والتهاب الرحم 

حسب شدة االلتصاقات قد تسبب االلتصاقات الشدیدة العقم المؤقت األبقارالحالة على خصوبة تأثیرویختلف 

  ) . 16(على خصوبة الحیوان تأثیرس لها الحاالت المتوسطة والخفیفة فلیإما. الدائمي أو
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وهــذا مــا لــوحظ مــن خــالل الدراســة الحالیــة حیــث كانــت جمیــع الخــاالت ذات التصــاقات خفیفــة لــم تــؤثر علــى 

حالـــة كانـــت مصـــحوبة بالتصـــاقات مبیضـــیة 25خصـــوبة الحیـــوان ، حیـــث ســـجلت ثـــالث حـــاالت حمـــل مـــن مجمـــوع 

مـن المجمـوع % 0.99بنسـبة األصـفركانـت حالـة تكـیس الجسـم . ) 17،4(آخـرونجرابیة وهذا یتفق مـع مـا الحظـه 

من مجموع الحاالت غیر السویة ، وهذه النسبة اقل بكثیر من النسبة المسجلة من قبل عدد % 4.7الكلي للعینات و 

  ) . 18،12،5(من الدراسات 

الظـالم ، الحـرارة تـأثیرلـىإفیها الدراسات یعود ذلك أجریتاختالف المواسم التي إلىوهذا االختالف قد یعود 

مــن المجمــوع الكلــي % 0.99بنســبة فقــد ســجلت نقــص تنســج المبــایض أمــا) . 12(وعوامــل التغذیــة اإلیــواء، نظــام 

الســویة ، كــان المبــیض صــغیر الحجـم ، زورقــي الشــكل ، مجعــد وخــال مــن مجمــوع الحــاالت غیـر % 4.7للعینـات و 

واقـل مـن النسـبة ) . 6(Herendaوهذه النسـبة مقاربـة لمـا سـجله ) 19.15.14(الصفراء واألجساممن الحویصالت 

) 15(Arthur etalالعامل الوراثي إلىویعزى حدوث الحالة ) . 12(Alamو ) Vale etal)5المسجلة من قبل 

 .  

من مجمـوع الحـاالت % 1.18من المجموع الكلي للعینات وبنسبة % 0.25المبایض بنسبة سجلت حالة تكیس 

ربمـا ) 20، 13، 12، 7، 6، 5، 4(سـجلت مـن قبـل العدیـد مـن البـاحثینوهذه النسـبة اقـل ممـا . ة غیر السوی

) 20،15،14،12( الحلیــب وٕانتــاجبتكــیس المبــایض كمســتوى التغذیــة لإلصــابةاخــتالف العوامــل المهیئــة إلــىیعــزى 

ممــا ســجله أعلــىلعینــات وهــذه النســبة مــن المجمــوع الكلــي ل% 0.25الخنوثــة الذكریــة الكاذبــة فقــد ســجلت بنســبة أمــا

Vale etal)5 (العامل الوراثي المسبب للحالة إلىف الویعزى االخت)14. (  

مـن مجمـوع الحـاالت % 2.35مـن المجمـوع الكلـي للعینـات و % 0.49انسـداد قنـاة البـیض بنسـبة ةسجلت حالـ

واقــل ممــا الحظــه بــاحثین . )Drennan and Macpherson)10ممــا ســجله أعلــىغیــر الســویة وهــذه النســبة 

مــن معرفتــهانســداد قنــاة البــیض غیــر المصــحوب بتضــخم او كبــر فــي حجــم القنــاة ال یمكــن إن) . 17،13( آخــرین

  ) . 21(كفاءتها أثبتتالجس عن طریق المستقیم وان الطریقة المستخدمة خالل 

انســداد القنــاة نتیجــة لحــدوث إلــىدي المــزمن ممــا یــؤ أواالنســداد قــد یكــون مصــحوبًا بالتهــاب القنــاة الحــاد إن

  ) . 17(غلق القناة إلىنسیج رابط یؤدي إلىتداخل في الخالیا االلتهابیة وتحولها 

مــن مجمــوع الحــاالت % 9.4مــن المجمــوع الكلــي للعینــات % 1.98ثمــان حــاالت التهــاب رحــم وبنســبة ســجلت 

اخـتالف الرعایــة إلــىوقــد یعـزى هــذا االخـتالف . )12،8،7،6( آخـرونممـا ســجله أعلــىغیـر السـویة وهــذه النسـبة 

% 0.49سـجلت حالـة عـدم تكـون رحـم بنســبة . التناسـلیة المقدمـة للحیـوان وخصوصـًا عنـد الـوالدة والتلقـیح الصـناعي 

ممــا ســجله كــل مــن أعلــىمــن مجمــوع الحــاالت غیــر الســوي ، وهــذه النســبة % 2.35مــن المجمــوع الكلــي للعینــات و

Vale etal)5 ( وHerenda)6 . ( العامــل الــوراثي إلــىوقــد یعــود)أالستســقائيســجلت حالــة مــوه الــرحم . ) 14

ممـا أعلـىمن مجموع الحاالت غیر السوي وهذه النسبة % 1.18من المجموع الكلي للعینات وبنسبة % 0.25بنسبة 

احبة لحالــة تكــیس وقــد تكــون مصــ. لألبقــارالحالــة التناســلیة إلــىوقــد یعــزى هــذا االخــتالف . ) 6،5( آخــرونســجله 

مــن مجمــوع % 1.18مــن المجمــوع الكلــي للعینــات و % 0.25خــراج الــرحم فقــد ســجل بنســبة أمــا) . 14(المبــایض 

 Hasoon andواقــل ممــا الحظــه ) . Herenda)6ممــا ســجله أعلــىالحــاالت غیــر الســوي وكانــت هــذه النســبة 

Khamas)7 . ( إمــا. الــوالدة وعنــدلیة عنــد التلقــیح الصــناعي طبیعــة الرعایــة التناســإلــىوهــذا االخــتالف قــد یــؤدي

مــن مجمــوع الحــاالت % 1.18مــن المجمــوع الكلــي للعینــات و % 0.25الجهــاز التناســلي الطفــولي فقــد ســجل بنســبة 

انخفــاض مســتوى إلــى، وتعــزى هــذه الحالــة )8،12-4(ســابقة غیــر الســوي ، وهــذه الحالــة لــم تســجل فــي دراســات  

  ) . 22(التغذیة 
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مـــن مجمـــوع % 2.35مـــن المجمـــوع الكلـــي للعینـــات و % 0.49ازدواج فتحـــة عنـــق الـــرحم بنســـبة ة ســـجلت حالـــ

أمـا) . 14(وهـي مـن التشـوهات التشـریحیة ) etal Alwan)8ممـا سـجلهاأعلـىالحاالت غیر السوي، وهذه النسبة 

مـــن مجمـــوع %1.18مـــن المجمـــوع الكلـــي للعینـــات وبنســـبة % 0.25حالـــة ازدواج عنـــق الـــرحم فقـــد ســـجلت بنســـبة 

) . 6(Herendaو) Drennan and Macpherson)10بة مقاربـة لمـا سـجلهاسـالحـاالت غیـر السـویة وهـذه الن

العامــل إلـىوقـد یعـزى ذلــك ) 7(Hasoon and Khamasواقـل ممــا سـجله ) Vale etal)5ممـا ســجلها وأعلـى

مــن الحــاالت غیــر % 1.18للعینــات و مــن المجمــوع الكلــي % 0.25وســجلت حالــة الجنــین المحــنط بنســبة . الــوراثي 

 Hasoon and، ومقاربــة لمــا ســجله ) Vale etal)5 (Herenda)6.  ممــا ســجلهأعلــىالســوي وهــذه النســبة 

Khamas)7 . ( كـدمات إلـىتعرض الحیوان إلىقد یعود أواألبقاراختالف سالالت إلىوهذا االختالف قد یعود

    ) .  14(حدوث الجنین المحنط إلىأدتخارجیة 
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  كیس جنب المبیض یقع على                       )  2(صورة رقم              جنین محنط في قرن الرحم األیسر ) 1(صورة رقم 

  القمع في قناة البیض الیسرى                                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقص تنسج المبیض األیسر) 4( صورة رقم         مبیضیة جرابیة              التصاقات ) 3(صورة رقم 
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  حالة التهاب رحم) 6(صورة رقم            تكیس المبیض الجریبي                  ) 5(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  خراج جدار الرحم) 8( م صورة رق               موه الرحم اإلستسقائي            ) 7( صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ازدواج فتحة عنق الرحم) 10( صورة رقم                        جهاز تناسلي طفولي     ) 9(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  عنق رحم مزدوج) 11( صورة رقم 
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