
250

  2006، ) 1(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  تقییم كفاءة بعض العالجات الرحمیة في ابقار الحلیب المتكررة الصراف

  

  محمد ، فخري رشید عبد العزیز و خلیل إبراهیم العنبكيفرید جاسم 

جامعة بغداد/ كلیة الطب البیطري –فرع الجراحة والتولید 

  

  الخالصة

تم تقسیم . بقرة حلوب مصابة بالتهاب بطانة الرحم وهي من االبقار متكررة الصراف160الدراسة شملت 

والثانیة باالوكسي % 1هذه االبقار الى ستة مجامیع عولجت موضعیًا ، المجموعة االولى عولجت باللوكول 

والخامسة ) ملیون وحدة دولیة(سلین والرابعة بالكرستالین بن) غم2(والثالثة بالكلور امفنیكول ) غم2(تتراساكلین 

لقحت االبقار في دورة . والمجموعة السادسة تركت بدون عالج كمجموعة سیطرة) انبوبة واحدة(بمكونات المترجیت 

ساعة 24الشبق الالحقة للعالج بعد التاكد من صفاء االفرازات المخاطیة عدا المجموعة الرابعة حیث عولجت بعد 

ساعات ، وعند توقع 8وكانت تجري عملیة التلقیح بنظام التلقیحتین الفترة الزمنیة بینهما من التلقیح االصطناعي

وحدة دولیة بالورید بعد التلقیحة 1500بجرعة chorulon (hCG(تأخر او عدم االباضة تحقن البقرة بالهرمون ال 

واتخذ الحمل كدلیل لنجاح یوم من موعد آخر تلقیحة50اجري فحص الحمل بالجس المستقیمي بعد . الثانیة

على التوالي وبدون %) 40،% 60،%68،% 68,%74.28,72(بلغت نسب الحمل في المجامیع الستة . العالج

بین المجامیع العالجیة ، وعند مقارنة كل مجموعة من المجامیع االربعة االولى ) p>0.05(فرق احصائي معنوي 

وقد استنتج من الدراسة الحالیة ان العالجات ) p<0.05(مًا مع مجموعة السیطرة كان هناك فرقا احصائیًا مه

  .اثناء وقت التلقیح یفید في عالج االبقار المتكررة الشبقhCGالرحمیة وحقن هرمون الــ 

  

Evaluation of intrauterine therapies in repeat Breeder dairy cattle
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Abstract
A total of 160 repeat breeder dairy cows suffering from endometritis were used 

in this study. The cows were divided into six groups and were subjected to different 
intrauterine therapy, the first group was treated with 1% of Lugol's solution, the second 
and third group were treated with 2 gm of Oxytetracycline and chloramphenicol 
respectively, while the cows in the groups four and five were subjected to an 
intrauterine therapy with one million units of crystalline penicillin and one tube of 
metrijet respectively, mean while the group six was untreated and used as a control. The 
animals in all groups (except the group four) were inseminated on the subsequent 
estrous period following therapy, while the group four was subjected to post -service 
treatment within 24 hours after insemination. The cows were inseminated twice with 8 
hours a part between them and they were injected intravenously with 1500 I.U of  hCG ( 
chorulon ) when delayed ovulation was suspected . Pregnancy examination by rectal 
palpation 50 days after the second insemination revealed pregnancy rates ( %74.28 , 
%72 , %68 , %60 , %40 ) for the six group respectively . The results of the present study 
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showed no significant differences (p> 0.05) among the different treated groups, and 
when each of the first four treated groups compared with the control one. There was a 
significant differences between treated and control group (p<0.05). It was concluded 
that the intrauterine therapies and the injection of hCG at the time of insemination are 
useful in the treatment of repeat breeder cows.

  

  المقدمة

تكرار الصراف هو عودة االبقار الى الشبق بشكل منتظم بعد ثالث تلقیحات او اكثر دون ان تظهر هذه 

تصنف اسباب انخفاض االداء التناسلي في . )1(تناسلیة ملموسة بالجس المستقیمي االبقار اي اعراض او عیوب 

، ومن المسببات )2(االبقار المتكررة الشبق الى صنفین رئیسیین هو فشل حدوث االخصاب وموت الجنین المبكر 

ذائي ، الخمج التناسلي ، المعروفة لتكرار الشبق هو التوقیت غیر السلیم للتلقیح ، انسداد قناة البیض ، النقص الغ

) 1(ویعتبر التهاب بطانة الرحم من المسببات المهمة لتكرار الشبق في ابقار الحلیب . )3(وتاخر او عدم االباضة 

تعالج االبقار المصابة بتكرار الشبق حسب مسببات الحالة كالعالج الهرموني ، المضادات الحیاتیة، المطهرات ، 

اجریت الدراسة الحالیة ، لغرض تقییم كفاءة بعض ) . 4(تحسین االدارة والتغذیة وحاالت اخرى تعالج من خالل

  .العالجات الرحمیة المستخدمة في عالج تكرار الشبق في ابقار الحلیب

  

  المواد وطرائق العمل

بقرة من ساللتین الهولشتاین والفریزیان والتابعة الحدى محطات تربیة ابقار الحلیب 160شملت الدراسة 

سنوات وهي من االبقار متكررة الشبق بسبب 8-3تراوحت اعمار هذه االبقار من . الكبرى في محافظة واسط

تم تقسیم االبقار الى ستة مجامیع  عالجیة . اصابتها بالتهاب بطانة الرحم ولها ثالث تلقیحات فاشلة او اكثر

تم ) . 1جدول رقم (كمجموعة سیطرةت بدون عالج مختلفة عولجت موضعیًا عدا المجموعة السادسةحیث ترك

تلقیح االبقار اصطناعیًا في دورة الشبق الالحقة للعالج بعد التاكدمن شفافیة االفرازات المخاطیة عدا المجموعة 

ساعة من التلقیحة الثانیة ، وكانت تجري عملیة التلقیح بنظام التلقیحتین الفترة الزمنیة 24الرابعة حیث عولجت بعد 

الشركة hCG (chorulon)، وعند توقع تأخر او عدم حدوث االباضة تحقن البقرة بالهرمون الـ ساعات8بینهما 

50اجري فحص الحمل بالجس المستقیمي بعد . وحدة دولیة بالورید اثناء التلقیحة الثانیة1500بجرعة المصنعة

والنسبة ) X2(تخدم فحص مربع كاي اس. یوم من موعد آخر تلقیحة واتخذ الحمل كدلیل لالستجابة العالجیة

  .المئویة في تحلیل النتائج
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  النتائج

قیاسیا %) 74.28(اظهرت النتائج اعلى نسبة حمل في ابقارالمجموعة االولى والمعالجة باللوكول 

ثانیة في حین كانت النسب البقار المجموعة ال% 40للمجامیع االخرى ، بینما اظهرت مجموعة السیطرة اقل نسبة 

، ولم یكن هناك ) 2جدول رقم (على التوالي %  60،% 68، % 68،% 72الرابعة ، الخامسة  الثالثة ،،

بین مختلف العالجات المستخدمة ، ولكن لوحظ فرق معنوي بین المجامیع ) P>0.05(فارق احصائي معنوي 

ة المجامیع العالجیة مع مجموعة السیطرة بلغت نسبة الحمل الكلیة لكاف. العالجیة االربعة مع مجموعة السیطرة

64.38. %  

  

  المناقشة

ان اعلى نسبة حمل قد تحققت في ابقار المجموعة االولى والمعالجة باللوكول حیث إلىالنتائج أشارت

ان سبب هذه االستجابة العالجیة الجیدة قد یعود الى تاثیر مادة الیود المطهر وفعالیته العالیة على % 74.28بلغت 

نواع عدیدة من الجراثیم و لتأثیره المخرش على بطانة الرحم وافراز هرمون البروستكالندین والذي بدوره یؤدي الى ا

فرط الدم وزیادة ورود العدالت الى الرحم مما یقوي آلیة الدفاع الرحمي ویساعد كذلك في تنظیف وتجدید بطانة 

تاثیره المحفز للتقلصات الرحمیة بالمساعده على افراز كما یمتاز محلول اللوكول ب) . 5،6(الرحم المتضررة 

PGF2α)7،8 . ( في ابقارالمجموعة الثانیة والمعالجة باالوكسي تتراسایكلین % 72سجلت ثاني اعلى نسبة حمل

ویمكن تفسیر هذه االستجابة الى ان اعطاء هذا العالج الطویل االمد یبقي الدواء بتركیز عالي في التجویف الرحمي 

و للتأثیر الواسع لهذا المضاد الحیوي في قتل الجراثیم ، باالضافة الى تاثیر المخرش لبطانة الرحم باحتمالیة تحریر 

  ) .9،10(هرمون البروستاكالندین 

،ان الدراسات المتعلقة % 68اما ابقار المجموعة الثالثة والمعالجة بالكلور امفنیكول فقد سجلت نسبة حمل 

، بل على العكس ) 11(اد الحیوي لم تشر الى عدم فعالیته في القضاء على الجراثیم داخل الرحم بفعالیة هذا المض

المجموعة الرابعة والمعالجة اظهرت ابقار ) . 12(فان اغلب الجراثیم الرحمیة تكون حساسة لفعل الكلور امفینكول 

ساعة من التلقیحة الثانیة وتكمن الفائدة في 24، حیث تم اعطاء العالج بعد % 68بالكرستالین بنسلین نسبة حمل 

استخدام هذه الوسیلة لتقلیل الخسارة الناجمة عن خسارة دورة شبق كاملة في حالة اعطاء العالج والتلقیح في الشبق 

ه الطریقة من قبل عدد من الباحثین لالبقار متكررة الشبق والمصابة بالتهاب بطانة الرحم الالحق ، واستخدمت هذ

، وهذه االستجابة تعود الى % 60كانت نسبة الحمل البقار المجموعة الخامسة والمعالجة بالمترجیت ) . 1،7(

من )  UDMآلیة (الدفاع الرحميمكونات هذا العقار في القضاء على مسببات االصابة باالضافة الى زیادة فعالیة 

في مجموعة % 40ان نسبة الحمل المنخفضة . خالل احتوائه على هرمون االستروجین ومواد مضادة للفطریات

ابقار السیطرة یعزى الى ان ترك البقرة المصابة بالتهاب بطانة الرحم دورة الشبق واحدة غیر كافي لحصول الشفاء 

بلغت نسبة الحمل الكلیة . )3(دورات شبق 3-2ملیة الشفاء الى وقت طویل التلقائي من االصابة حیث تحتاج ع

قد تعود هذه االستجابة العالجیة الى كفاءة العالجات الرحمیة المستخدمة واتباع نظام % 64.38للمجامیع العالجیة 

االباضة مع وقت التلقیح و ادى بدوره الى تزامن hCGالتلقیحتین في الدراسة الحالیة ، كما ان استخدام الهرمون الـ 

نستنتج من الدراسة الحالیة ان العالجات الرحمیة وحقن هرمون الـ ) . 1،4(هذا ما تؤكده كثیر من الدراسات 

hCGاثناء وقت التلقیح یفید في عالج االبقار المتكررة الشبق.  
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تراكیز وجرع واوقات العالجات الرحمیة للمجامیع المختلفة) 1(جدول 

رقم 

جموعةالم

عدد العالج المستخدم

األبقار

كمیة العالج تركیز العالج

المحقونة داخل 

الرحم

وقت العالج

  )اللوكول(محلول الیود 1

0.5%

الصراف وعدم تلقیح أثناءمل351%50

البقرة

الصراف وعدم تلقیح أثناءمل50غم252اوكسي تتراسایكلین  2

البقرة

الصراف وعدم تلقیح أثناءلم50غم252كلورمفنیكول  3

البقرة

251000000كرستالین بنسلین  4

وحدة دولیة
تلقیح البقرة ویدفع العالج مل40

ساعة ) 24-12(موضعیًا بعد 

من التلقیح االصطناعي

  مترجیت  5

-Oxytetracycline (HCL)
-Estradial benzoate

Clioquinal-
-Excipient q.s. for one 

tablet

الصراف وعدم تلقیح أثناءواحدةأنبوبةواحدةةأنبوب25

البقرة

تترك البقرة دورة صرافواحدةأنبوبةواحدةأنبوبة25سیطرة  6

یوضح عدد ونسب االبقار المستجیبة للعالجات الرحمیة المختلفة) 2(جدول 

  المستجیبة للعالجاألبقار

الحواملاألبقارعدد 

عدد المجامیع العالجیةت

بقاراأل

بعد أولىت 

العالج

ت ثانیة بعد 

العالج

ت ثالثة بعد 

العالج

األبقارمجموعة 

المستجیبة

النسبة 

المئویة

) لوكول(محلول الیود 1

0.5%

3595122674.28%

%256571872اوكسي تتراسایكلین2

%256471768كلور امفنیكول3

%2511241768كرستالین بنسلین4

  مترجیت5

-Oxytetracycline 
(HCL)

-Estradial benzoate
Clioquinal-

-Excipient q.s. for 
one tablet

258341560%

%254331040سیطرة6

%16044223710367.38المجموع7

27.5%13.75%23.12%

  .یة بین مختلف المجامیع العالج) p>0.05(مهم إحصائيیوجد فرق ال-

بین المجامیع االربعة االولى ومجموعة ) p<0.05(عند مقارنة كل المجامیع العالجیة مع مجموعة السیطرة كان هناك فرق احصائي مهم -

.السیطرة
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