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دراست مقارنه لتقييم بعض العالجاث لحاالث التأخر الوظيفي
ألمبيضي وحاالث خمول المبايض بعذ الوالدة في أبقار الحليب
A comparative study of assessment of some treatments for
delay functional Ovarian
and Inactive ovaries after birth in Dairy cows
حسًؽ ظماد اضعــــــــــماد
عثد اضسريع غحػد ظعثر غحػد غكدو
ترع اضعراحح لاضرمضًد  /زطًح اضطة اضثًطرو  /ظاغعح اضثادسًف
الخالصت
أظريد اضدر اسف عطه ) (100تدررـ ؾرمع تريايراؼ تعػرر )  (6 – 3سرؿماخ ااخ غسررمياخ يرحًح لئيا ًرح غةرطثرح  ,ذعراؾى غرؽ
حاالخ االعرالش اضم ظًثى تػثايض ئًر ؾشطف لحاالخ خػمش اضػثايض* ضطثررج )  (60 – 45يمظ تعد اضرمالدج غرؽ اضعراظ (2000
) – 1999ظ  .ترى غحطرح أتدرار اضحطًرة اضسثررن /غديؿرح ز رًثف  /غحات رح لاسرا  .ضعرالض اضحراالخ لغرؽ شرع غراتعرح أضعرمدـ اضره
اض راب لأظراء اضرطدًح ايرطؿاعًا لغراتعرح اضحػرص  .اعرػردخ اضردر اسرف عطره اضعرالض تاضردتئ اضاريا ى لاضكرغرمؾى خرالش اضثرررج
اضػثرمحح أضثاضاف )  (120 – 100يمظ  ,خسػد األتدار اضه شالز حاالخ ( حراضرًؽ عالظًرف لسرًطرـ ا لاضررى تردلرقا خسرػد اضره
خػسح غعاغًئ تضػركا اضسًطرج لحسة اضعالظاخ .
ؾسرؿرط غؽ اضدر اسف إؼ اضدتئ اضايا ى خثص اضمالدج لتعدقا لذحسًؽ ؾمعًرف غؽ أقع األغمر تى إدارج لذرتًح اضحًماؾراخ خثرص لتعرد
اضمالدج لخالش دلرج حًاذكا خثص اضثطمغ لاضررزًا عطه اضثرررج غرا تعرد اضرمالدج ةعرادج اضحًرماؼ اضره ؾشرافف اضرمظًثى اضطثًعرى لأؼ
اضعالض اضكرغمؾى التد أؼ يسمؼ غرذثا تاضدتئ اضايا ى **خ ميا حراالخ اضضرعة أل اضرر خر اضرم ظًثرى لزريضر حراالخ خػرمش
أضػثررايض ال ذسرررعة ضطعررالض اضكرغررمؾى إال عؿررد ذحسررًؽ اضمغررئ اض ررحى لاضارريا ى ضطحًررماؼ  ,زرريضر اض ررثح اضمراشًررح ضطحًررماؼ
أضػعرػدـ عطه االؾرةاب اضمراشى غؽ ؾاحًح اضرحميص اضايا ى لاضميرمش اضره اضثطرمغ اضعؿسرى لخاتطًررف عطره حثرع اضررما ؼ تاضطاخرح
غؽ أقع غا يععص اضحًماؼ تاضمغئ اضطثًعرى غرؽ ؾاحًرح اةؾرراض خرالش ترررج حًاذرف  .زػرا لأؼ اضعرالض تاضثرلظسررًرلؼ لGnRH
(Gonadotropin releasing Hormoneضف دلر تى إعادج ؾشراف اضػثرايض ترى اضحراالخ اضرر خر اضرم ظًثرى  .زػرا أؼ اضرر خر
اضمظًثى يسرمؼ أسركص عال ظرا غرؽ خػرمش اضػثرايض لاضريو يررع تماسرطح اضردتئ اضاريا ى تدرا لخرد ال يحرراض اضره اضعرالض اضكرغرمؾى
خ ميا تعد ذعديص اضمغئ اضايا ى تاضياخ .
* غؽ اضػعرلب أؼ ضطارياء ذر شًر زثًرر ترى ذطرمر اضمظًثرح أضػثًضرًف لذسرمؼ اضعريثراخ لإاا زراؼ اضػثرًض غرعًثا ؾرًعرح غرعة
لرداء اضاياء يؤدو ا ضه غعة اضم غًثف أضػثًضًف حره لضم ذع أضػعاضعف تاضكرغمؾاخ أضػحثاـ ت ؼ اضػثًض ال يسررعًة لقريا غرا
أزد عطًف أضسصًر غؽ اضثاحصًؽ لغؿكع ).(21
** اضر خر اضمظًثى لحسة ذ ريخ أضحاضف اضرى دضرد عطره عردظ حردلز ؾشراف لظًثرى ضطػثرًض خرالش ترررج (60-45ا يرمظ لاضررى
أشارخ اضػ ادر اضه غرلرج حدلز يراب تدلؼ أتاغف تعد (15ا غؽ اضمالدج لحردلز يرراب تئتاغرف تعرد ( 25-20ا يرمظ
غؽ اضمالدج ضػا ضف عالخف تاألسرعاتف اضؿةاغًح ضطكرغمؼ اضػحثا ضطسمؾاد اضػثرر غرؽ  Hypothalamusلعؿرد اضثحرأ أضػسرردًػى
زاؾد اضػثايض ت حعاظ فثًعًف لاضرى ذسمؼ أزثرقا ت تعاد ( 2.8,3,3.5اسع لأيارقا ت تعاد ( 1.2,1.5,2.5ا لضع يسؽ عطًكا أو
ؾشاف ظريثى لظًثرى ضريضر اعرثررخ خرالش اضردر اسرف لاذثدرد تًرف غرا ذشرًر إضًرف اضػ رادر أؾرف ذر خر لظًثرى لغًرا عرؽ اضةػرمش
أضػثًضى اضيو ير رة ت حعراظ أيرار غرؽ أضطثًعًرف اضػريزمرج أعرالـ زػرا لذسرمؼ غطسراء غردلرج لال يمظرد عطًكرا أو ؾشراف لإؼ
يار اضحعع ؾاذط غؽ خطح اضدتئ اضايا ى اضيو أزدخ عطًف زصًر غؽ اضػ ادر تاؼ اضاياء يسمؼ ضرف عالخرف تاضثؿراء اضؿسرًعى ضطػثرًض
لتاضراضى ؾشافف اضمظًثى اضطثًعى ضيضر لغؽ خالش اضثحرأ أضػسرردًػى زاؾرد اضػثرايض ااخ اض رثاخ اضػريزمرج أعرالـ تراعرثرخ
خػرمش غثرايض خرالش اضثرررج (60- 45ا لغرا تعردقا لغرؽ اضػعررلب أؼ األتدرار يعرة أؼ ذ ررب تردلؼ أتاغرف تعرد ( 15ا يرمظ
لذ رب تئتاغف تعد (25-20ا يمظ غؽ اضمالدج ؾرًعح األسرعاتف اضؿةاغًح ضطػحثا  GnRHلإؼ اضعالض اضكرغمؾى ال يدردظ اضثا ردج
غاضع يررع اضرعرديص اضاريا ى لقريا غاأشرارخ إضًرف اضػ رادر لغؿكرا ( 21ا زػرا لغرؽ خرالش ذراريخ ضرع ذسرؽ األتدرار ذعراؾى غرؽ ذسررار
اض راب اضيو يدضص تى تادا األغر عؽ اضرسًس أضػثًضرى ترى حرًؽ اضثحرس يؿ رة عطره األتدرار اضررى ذعراؾى غرؽ عردظ اض رراب
لاضػح مرج تاضر خر اضمظًثى لخػمش اضػثايض لاضرى غؽ أضسكمضف ذشةً كا عؽ فريح اضعس اضػسردًػه .
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Abstract
Study was conducted on (100) Friesian cows about ( 3-6) years with different levels of
healthy and food, suffer from dysfunction ovary ( delay of oesterus ) and inactive ovaries
morbidity cases for the period (45-60) days after the birth of the year (1999 – 2000 ). in the
major milk cows Station / Kusseba City / Wasit conservative . For treatment the cases and
follow-up to come back to the oesterus and performing artificial insemination and follow-up
 pregnancy. Study was adopted to treatment to pay food and hormone during open days (100120), cows were divided into three cases (two therapeutic cases and control), which in turn is
divided
into
five
groups
according
to
treatments
with
control.
Infer from the study was that the payment of food before and after parturition and improve it's
quality is the most important things in the management and husbandry of animal before and after
birth and throughout their life cycle before puberty and focus on the period after parturition to
restore the animal to his natural career .The hormone therapy must be linked with payment food,
especially emaciation or functional delay cases, inactive ovaries did not respond for hormonal
therapy only unless improving health and nutritional status of the animal, as well as genetic
status of the animal based on breed selection in terms of feed conversion and access to sexual
maturity and its ability to maintain energy balance of the most important is what makes the
situation normal of animal in terms of production during the period of his life. Also that the
treatment with progesterone and GnRH has a role in restoring ovarian activity from delay cases.
The functional delay be easier treatment of ovarian inactivity, which is determined by the
payment of food only and may not need hormone therapy, especially after the food situation in
particular.

المقذمـــت //
أغلب النقاشات حول انخفاض إنتاجية أبقار الحلي ب ترك تت لل انت ا الحلي ب نفس وت ثيير لل ااءاا التناس لا والتك اير
وتثيير التغذية لل التناسل وهذ العوامل ألمؤير فا العصر الحءيث كان ت ممايل ة لتل الت ثييرات الت ا أبلغ ت لن ا المجتمع ات
القءيمة .وبصور لام فإن اابقار التا تعانا من الحالة الصحية السيئة أو فقءان الوتن ستعانا من ضعف ااءاا التناسلا وغالبا
ما يفسر السبب فا هذ العالقة ه و اححتياج ات الغذائي ة ااولي ة وم ن أولوي ات احتياج ات اابق ار بع ء ال وحء ه ا الطاق ة ألمميل
إلنتا الحليب ومحاول ة اس تعاء الجس لم ا ك ان للي قب ل تعرض إلج اء الحم ل وال وحء لحص ول والمحافظ ة لل (اانس جة
الءهنية) لتوفير الطاقة وتكون هذ اححتياجات فوري ة وض رورية ف ا لملي ة التك اير وال وحء  .واآللي ات ألمحافظ لل ض وابط
تغذية البقر فا ما بعء الوحء ها ذات أهمية كبير لذل فاابقار الحلوب تحمل وتلء مر واحء ف ا الس نة وتم ر بمرحل ة تجفي ف
التا ها م مة للرضالة بعء الوحء وإن الطاقة الالتمة اباظة الجري ب وتك وين الجس ااص فر والمحافظ ة لل الحم ل المبك ر
تعء ضئيلة مقارنة مع احتياج ات أخ ر م ن الطاق ة لألبق ار الحل وب ول ذل ف إن للم اا الحي ا الل ذين يعمل ون ف ا محط ات تناس ل
وتكاير الحيوان يرغبون فا الحمل المبكر طالما أن يحتا ال طاق أقل من الطاقة المطلوبة فا الحمل  . ) 1 (.إن تثيير التغذي ة
والرضالة لل التناسل ت التعرف للي ما منذ وقت طويل فالمجتمعات القءيمة كانت تءر جيءا آيار التغذي ة وك ذل الحل ب لل
الخصوبة )(2
التناسل وكتب أرسطو ( 433-485قبل الميالء) بثن التغذية ها أه لامل بيئا مسيطر لل
لخد ضمحع غؽ خالش اضدراسح أؼ قؿاذ حراالخ اضرر خر اضرم غرًثى أضػثًضرى لاضررى يسرمؼ تًكرا اضػثرًض ئًرر ؾشرا لظًثًرا دلؼ
ذاًًر تى حعػرف لل ؾرف  ,لحراالخ اضةػرمش أضػثًضرى ضكرا عالخرف ترؿدأ ترى اضررازًرة اضمظًثًرح اضػرعطدرح تاضردلرج اضعؿسرًح ضطػثرًض
غؤديف اضه حدلز عدظ اض راب أل اضشًاع اضحدًدى سثثف ؾدأ تى إترا اضكرغمؼ اضػمدج (Estrogenا اضريو ذؿرعرف خاليرا اضدرراب
اضرداخطى ( Internal Thecal cellsا لقرى خاليرا حثًثًرف ( Granulosa cellsا لإؼ قريا اضكرغرمؼ غسر مش عرؽ ظكرمر عالغراخ
اضشثح ( اض رابا تى اضطثا ؽ لذالحع اضػثايض ياًرـ لغؿثسطح لؾاعػح غؽ خالش اضثحأ أضػسردًػى لتى تعرض األلخراخ ذسرمؼ
غدلرج لخد الح د عدج دراساخ أؾكا شا عح اضحدلز تعد اضمالدج تمخد غثسر ضيضر يػسؽ غالح ح أضحاضف ترى األترازًر ليسرثة قثرمف
اضسثرراءج أضرؿاسررطًف غػررا يررؤدو اضرره يررادج اضةسررا ر األخر راديف يضرراب ضرريضر فررمش اضثررررج غرراتًؽ اضثطررمغ لألش حػررص اضرررى ذحررراض اضرره
اضػ رارية ةي راش اضحًررماؼ اضره غرحطررح اةؾرراض ) (3ترى غةرطررة حًماؾراخ اضػارعرح يسررمؼ حردلز خػررمش اضػثرايض تػسرررمياخ
غةرطثح ليعرػد اضر عطه اضعماغص أضثً ًف لاضحاضح اضايا ًح لاض حًح ضطحًماؼ لغؿكا اضعرض ليػسؽ أؼ يشػص اضععالخ خثص اضثطمغ لتعدـ
تر ر خر اضثطررمغ يػسررؽ أؼ يالحررع ؾرًعررح اضعماغررص اضراضًررف اضررؿدأ اضارريا ى  ,األسررثا ب أضػرغررًف  ,تدررداؼ اضررم ؼ لاض رررلب أضػؿاخًررف
لاضثً ًح) 3,4,5ا  .ليشارذ تى اضر (6ا اضيو ازر أؼ اضؿدأ اضايا ى اضشديد ترى أضراييرف غرئ تدرداؼ االحرًرافى ضطاخرح اضعسرع يسرثة
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ذمخة دلرج اض راب لي ثح اضحًرماؼ عرديع اض رراب زريضر يضرًة ( 7ا أؼ اضؿد راؼ يسرثة عردظ تطرمغ اضعريثرف اضدطرر األخ ره
لعدظ اضميمش اضه اضعريثف اضػراطثح لقيا غا يدعه تاالغطراب اضمظًثى أضػثًضرى ليسرمؼ تًكرا اضػثرًض ال يحررمو ؾشراف غثًضرى
لاضيو يحدز تعرد اضرمالدج اضػثسررج لاضػررذثا ت ررلب اضثً رح لاضراييرح لاةظكراد .زػرا أزرد (8ا عطره اضعماغرص اض رحًح لغؿكرا اضعررض
لذ شًرـ عطه ذ خر ؾشاف اضػثًض اضمظًثى تؿسثح ذ خر  . 71%ضيا ذكدب اضردر اسرف اضره غراتعرح حراالخ اضرر خر اضرم غرًثى ضطػثرايض
لحاالخ خػمش اضػثايض ضألتدار أضماضدـ لخالش اضثررج اضػثرمحح ضطمخمب عطه أسثاتكػا لذثريرقا للغئ اضعالض اضؿاظئ ضطميمش اضره
اضطريدح اضرى ذػؿئ ح مش قيـ اضحاالخ أضػؤشرـ تى االخر اد غؽ خالش إؾحثاض اةؾراض ل يادج اضػ ارية  .لذحديد حاالخ اضر خر
اضمظًثى ضطػثايض لحاالخ خػمش اضػثايض.

المواد وطرائق العمل
اضدر اسف اشرػطد عطه (100ا تدرـ ؾمع ترياياؼ تعػر (  6 – 3ا سؿماخ* ااخ غسرمياخ يرحًح لئيا ًرح غةرطثرح ذرع اؾرةاتكرا تعرد
اضمالدج تثررج (60 – 45ا يمظ لظرخ اضدراسح غػؽ اضثررج اضػثرمحح أضثاضاف (120 – 100ا يمظ .
 -1خسػد األتدار حسة األياتف اضه شالز حاالخ (حاضرًؽ لسًطرـا ,األلضره غرػد حراالخ ذعراؾى غرؽ ذر خر اضؿشراف أضػثًضرى**
تعدد ) (60تدرـ غدسػف حسة اضعالض اضه شالز غعاغًئ (A,B,Cا A( ,ا خضعد ضطعالض  GnRHلغػد ) (15تدررـ B( ,ا
 ,غعػمعررح اضعررالض تاضثرلظسرررًرلؼ غررئ اضكرغررمؼ اضػحثررا ضطارردـ اضؿةاغًررح ) (Gonadotropin releasing Hormone
GnRHلغرررػد (15ا تدررررـ C( ,ا ,غعػمعرررح اضعرررالض تاضررردتئ اضاررريا ى لذضرررع (30ا تدررررـ  .أغرررا أضحاضرررف اضصاؾًرررح ,خػرررمش
اضػثررايض*** تعرردد (20ا تدرررـ خسررػد اضرره غعػررمعرًؽ D( ,ا غعػمعررح اضعررالض تاضثرلظسرررًرلؼ زرريضر  GnRHلغررػد
( 10ا تدرـE( ,ا غعمعح اضعالض تاضدتئ اضايا ى لذضع (10ا تدرـ  .شع حاضح اضسًطرج اضرى غرػد (20ا تدررـ غدسرػف تاضرسرالو
اضه غعػمعف عاؾد غؽ اضر خر اضمظًثى لغعػمعف عاؾد غؽ خػمش اضػثايض لضع ذرطده أو عالض .
 -2فريدح عالض GnRHحدؽ  100تًسمئراظ ( 2غص**** ا تاضعضص لضػرج لاحدـ .
 -3فريدح عالض اضثرلظسرًرلؼ  ( .GnRH +تاسرةداظ اسرثؿعاخ غكثطًرف حاليرف عطره اضثرلظسررًرلؼ تعرعرح  50غطارع (MAPا
ضػدج (11ا يمظ عدثكا رتئ االسثؿعاخ لحدؽ  GnRHتعرعح ) (100تًسمئراظ أل 2غص تاضعضص لضػرج لاحدـ ا .
 -4ذع أظراء اضثحأ اضرلذًؿى أضسريرو ضرشةًأ اضحراالخ لاضمخرمب عطره حاضرح اضؿشراف اضرمظًثى ضطػثرًض .أغرا اضردتئ اضاريا ى تررع
غضاعثح اضسػًف أضػددغف ضطحًماؾاخ اضػعاضعح تاضدتئ اضايا ى لذحسًؽ ؾمعًرف تئغاتح اةغاتاخ اضعطثًح زاضػعادؼ لاضثًراغًؿاخ .
 -5ذع غراخثح األتدار ضسشة اض راب لأسرةدظ اضرطدًح االيطؿاعى ضطرطدًح .
 -6ظكمر اض راب تعد اضحدؽ اضكرغمؾى تػدج (3 – 2ا يمظ تاضؿسثح ضطحاالخ اضرى اسرعاتد ضطعالض اضكرغمؾى .
 -7ظكمر اض راب تاضؿسثح ضطعالض تاضدتئ اضايا ى لت مرـ ؾسثًف لحسة أضحاضف اض حًح لتاضرماضى غػؽ اضثررج (25-22ا يمظ.
 -8تح د األتدار أضػعاضعف لاضػطدحح تعد (60ا يمظ غؽ اضرطدًح .
 - -9ذع حساب اضرحطًص اةح ا ى ضطؿرا ط عطه أساس غرتئ زاو لاضداؾمؼ
غرتئ زاو = شًثا غضرلتح تى Oi – Eiغرتئ غدسمغا عطه  Eiحًس  Oiقم اضرسرار اضػالحع ل Eiقم اضرسرار اضػرمخئ .
اضرالو ( 2000ا .
* ذع االعرػاد عطه اضسعالخ أضػرزايف ضطػحطح تى غعرتح عػر األتدار اضرى ذحرمو ظػًئ اضػعطمغاخ إترداءا غؽ غؽ ذ ريخ لالدج .
* * غؽ اضػعرلب أؼ ضطاياء ذ شًر زثًر تى ذطمر اضمظًثح أضػثًضًف لذسمؼ اضعريثاخ لإاا زاؼ اضػثًض غعًثا ؾرًعح غعة لرداء
اضاياء يؤدو اضه غعة اضم غًثف أضػثًضًف حره لضم ذع أضػعاضعف تاضكرغمؾاخ أضػحثراـ تر ؼ اضػثرًض ال يسررعًة لقريا غرا أزرد
عطًف أضسصًر غؽ اضثاحصًؽ لغؿكع ).(21
*** اضر خر اضرمظًثى لحسرة ذر ريخ أضحاضرف اضررى دضرد عطره عردظ حردلز ؾشراف لظًثرى ضطػثرًض خرالش ترررج (60-45ا يرمظ لاضررى
أشارخ اضػ ادر اضه غرلرج حدلز يراب تدلؼ أتاغف تعد (15ا غؽ اضمالدج لحدلز يراب تئتاغرف تعرد ( 25-20ا يرمظ غرؽ
اضمالدج ضػا ضف عالخف تاألسرعاتف اضؿةاغًح ضطكرغمؼ اضػحثرا ضطسمؾراد اضػثرر غرؽ  Hypothalamusلعؿرد اضثحرأ أضػسرردًػى زاؾرد
اضػثايض ت حعاظ فثًعًف لاضرى ذسمؼ أزثرقرا ت تعراد ( 2.8,3,3.5اسرع لأيرارقا ت تعراد ( 1.2,1.5,2.5ا لضرع يسرؽ عطًكرا أو ؾشراف
ظريثى لظًثى ضيضر اعرثرخ خالش اضدر اسف لاذثدد تًف غا ذشًر إضًف اضػ ادر أؾف ذ خر لظًثى لغًرا عرؽ اضةػرمش أضػثًضرى اضريو
ير ة ت حعاظ أيار غؽ أضطثًعًف اضػيزمرج أعالـ زػا لذسمؼ غطساء غدلرج لال يمظرد عطًكرا أو ؾشراف لإؼ يرار اضحعرع ؾراذط غرؽ
خطح اضدتئ اضايا ى اضيو أزدخ عطًف زصًر غؽ اضػ ادر تاؼ اضاياء يسمؼ ضف عالخرف تاضثؿراء اضؿسرًعى ضطػثرًض لتاضرراضى ؾشرافف اضرمظًثى
اضطثًعى ضيضر لغؽ خالش اضثحأ أضػسرردًػى زاؾرد اضػثرايض ااخ اض رثاخ اضػريزمرج أعرالـ تراعرثرخ خػرمش غثرايض خرالش اضثرررج
(60- 45ا لغا تعدقا لغؽ اضػعرلب أؼ األتدار يعة أؼ ذ رب تدلؼ أتاغف تعد ( 15ا يمظ لذ رب تئتاغرف تعرد (25-20ا يرمظ
غؽ اضمالدج ؾرًعح األسرعاتف اضؿةاغًح ضطػحثا  GnRHلإؼ اضعالض اضكرغمؾى ال يددظ اضثا دج غاضع يرع اضرعديص اضايا ى لقيا غرا أشرارخ
إضًف اضػ ادر لغؿكا (  21ا زػا لغؽ خالش ذاريخ ضع ذسؽ األتدار ذعاؾى غؽ ذسرار اض راب اضريو يردضص ترى ترادا األغرر عرؽ اضرسرًس
أضػثًضى تى حًؽ اضثحس يؿ ة عطه األتدار اضرى ذعاؾى غؽ عدظ اض راب لاضػح مرج تاضرر خر اضرمظًثى لخػرمش اضػثرايض لاضررى
غؽ أضسكمضف ذشةً كا عؽ فريح اضعس اضػسردًػه .
**** Fertagyl is available in a concentration of 43 µg/mL (equivalent to 50 µg/mL gonadorelin
diacetate tetrahydrate) suitable for intramuscular or intravenous administration. Fertagyl is supplied
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in multidose vials containing 20 mL of sterile solution (Code No. 021913). 033124 INU240
077922E 8.05 Manufactured for: INTERVET INC., Millsboro, DE 19966 By: INTERVET
INTERNATIONAL GmbH, Unterschleissheim - Germany

تصميم التجربت
اضعررررررررردد
اضسطى

اضػعاغًئ أضعالظًف
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ترلظسررلؼ GnRH +
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B
15

دتئ ئيا ى

ذرررر خر يررررراب

100

غدسرررػف
اضه
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حاالخ

60

خػمش اضػثايض

20
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--------------------------

D

10---------

اضسًطرج
20

C

30

E
10

ضع ذرطده أو عالض *

* أتدار اضسًطرج ضكا ؾثس األعػار غعػمعف غؿكا غ اتف تحاضح اضر خر اضمظًثى لغعػمعف أخرن غ اتف تةػمش اضػثايض لت عداد
غرساليح

الجــــذاول
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ظدلش رخع (  1ا يػصص اضعدد اضسطى ضألتدار غدسع اضه حاضرًؽ غئ سًطرج ليثًؽ اضعالظاخ لعدد األتدار أض ارتف لاضحاغطح لؾسثكا
اضػ ميح تعد اضعالض
اضػعاغًئ أضعالظًف

اضعدد
اضسطى

100

غدسػف
اضه
شالز
حاالخ

ذرررررررررر خر
اض راب
60
خػمش
اضػثايض

*G

بG+

A
15

B
15

اض راب

د.غ
C
30

اضحػص

**A

B

C

A

10
66%

6
40%

24
80%

8
80%

B

C

6
100%

20
83%

P<0.01

D
10

E
10

D

E

D

0
0%

4
40%

0
0%

E
4
100%

20
اضسًطرج

األتدار اض ارتح زاؾد )  ( 5لتؿسثح (  25%ا ضدحد ظػًعكا لعدد األتدار اضحاغطح ( 4ا لتؿسثح ( 80%
ا 15( .ا تدرـ اضثاخًح ضع ذؿشا لغًثًا غثًضًا غػؽ تررج اضدر اسف .

20
ضع ذةضئ
ضطعالض






* اضرغم  ,Gب  G +ل د.غ =  ,GnRHترلظسررلؼ GnRH+ل دتئ ئيا ى عطه اضرماضى حسة اضعدلش .
** اضرغم  A,B,C,D and Eذػصص اضػعاغًئ أضعالظًف (  , GnRHاضخ ا .
***اضؿسة اضػ ميح ضط راب ذع حساتكا عطه أساس عدد األتدار أض ارتف غدسع عطه عدد األتدار أضػعاضعف غضرلتا تى * . 100
======= = ضطحػررررص ================ أضػطدحررررف غررررؽ األتدررررار أض ررررارتف غدسررررع عطرررره عرررردد األتدررررار أض ررررارتف
غضرلتا تى .100

أؼ ؾرا ط اضدتئ اضايا ى زاؾد غعؿميح  P<0.01غؽ تدًح غعاغًئ حاضف ذ خر اض راب ( أضحاضف األلضه لذطًكا غعػمعح )  Aا

حًس زاؼ اضثارج اضػعؿمو اضرحطًطى ( Pاازثر أل يسالو غعؿميح اضسًطرج لغعػمعح ) , (Bاضؿرًعح اضػحسمتح ضػرتئ زاو زاؾد
) 17.088ا لاضعدلضًف (  11.34ا  .أغا اضحاضح اضصاؾثف لقى خػمش اضػثايض تساؾد اضػعػمعح ( Eا ذحرمو أتدارا أزصر ؾشافا لأخص
خػمال غؽ غعػمعرى اضسًطرج ل(  Dا لضسؿكا ئًر غعؿميح حًس زاؾد خًػح غرتئ زاو اضػحسمتح (  4.73ا لاضعدلضًف (  5.99ا ل
تيضر يسمؼ اضثارج اضػعؿمو اضرحطًطى ( Pا أخص غؽ أل ذسالو لقى ئًر غعؿميح .إغا ؾرا ط اضرحطًص اةح ا ى ضطحػص تػرتئ زاو
ضطحاضح األلضى زاؼ ) (7.81لضطحاضح أضصاؾًف زاؼ ) (5.99لتيضر ( Pا ئًر غعؿميح تؿسثح . 5%
*** حساب اضؿسة اضػ ميح ذع عطه أساس األسرثادـ غؽ حساتاخ اضػحطح لقى ؾثس أضطريدف أضػسرةدغف تى خًاس لغعرتح ؾسثح اضة متح .

النتائـــج //
يمغح اضعدلش رخع (  1ا أؼ عدد اضحًماؾاخ اضرى يرتد تعد اضعالض تاضدعع اضايا ى ضطػعػمعرًؽ (  Cا ل (Eا ضطحاضرًؽ ذ خر
اض راب لخػمش اضػثايض زاؾد ( 24ا ل (  4ا لتؿسة ( 80%ا ل(  40%ا عطه اضرماضى ل زاؾد عدد األتدرار اضحاغطرح غرؽ اضرر (
 20ا ل (  4ا لتؿسة (  83%ا ل ( 100%ا عطه اضرماضى  .زػا يمغح اضعدلش إؼ عدد األتدار أض ارتف لاضحاغطح تعد أضػعاضعف ب
GnRHلاضػطدحح تى أضػعػمعف (  Aا غؽ أضحاضف غر خرج اض راب زاؾد (  10ا لتؿسثح (  66%ا ل األتدار اضحاغطرح (  8ا لتؿسرثح
(  80%ا  ,أغا اضػعػمعرًؽ (  Bا ل(  Dا غؽ اضحاضرًؽ عؿد اضعالض تاضثرلظسرًرلؼ ل GnRHزاؾد ت عداد أتدار يارتف (  6ا ل(
 0ا لتؿسثح (  40%ا ل(  0%ا لت عداد حػرص (  6ا ل (  0ا لتؿسرثح ( 100%ا ل (  0%ا عطره اضررماضى  .أغرا غعػمعرح اضسرًطرج
تدد زاؼ عدد األتدار أض ارتف (  5ا لتؿسرثح ( 25%ا لعردد األتدرار أضحاغطرف ( 4ا لتؿسرثح ( 80%ا  15 ( ,ا تدررـ اضثاخًرح ضرع ذ كرر
ؾشاف لظًثى غثًضى حره ؾكايح تررج اضردر اسرف أل اضثرررج أضػحرددـ لقرى (  60 – 45ا لغرا تعردقا غرػؽ اضثرررج اضػثرمحرح اضثاضارح (
120ا يمظ  .زاؾد اضؿرا ط غػؽ اضثررج اضػثرمحح لاضثاضاح (  120-100ا يمظ  .لأذضح غرؽ خرالش اضرحطًرص اةح را ى اضػسررؿد عطره
غرتئ زاو أؼ ؾرا ط اضدتئ اضايا ى زاؾرد غعؿميرح  P<0.01غرؽ تدًرح غعراغًئ حاضرف ذر خر اض رراب ( أضحاضرف األلضره لذطًكرا غعػمعرح
)  Aا حًس زاؼ اضثارج اضػعؿرمو اضرحطًطرى ( Pاازثرر أل يسرالو غعؿميرح اضسرًطرج لغعػمعرح ) , (Bاضؿرًعرح اضػحسرمتح ضػرترئ زراو
زاؾد ) 17.088ا لاضعدلضًف (  11.34ا  .أغا اضحاضح اضصاؾثف لقى خػمش اضػثايض تساؾد اضػعػمعح ( Eا ذحرمو أتدارا أزصرر ؾشرافا
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لأخررص خػررمال غررؽ غعػررمعرى اضسررًطرج ل(  Dا لضسؿكررا ئًررر غعؿميررح حًررس زاؾررد خًػررح غرتررئ زرراو اضػحسررمتح (  4.73ا لاضعدلضًررف
(  5.99ا ل تيضر يسمؼ اضثارج اضػعؿمو اضرحطًطى ( Pا أخص غؽ أل ذسالو لقرى ئًرر غعؿميرح .إغرا ؾررا ط اضرحطًرص اةح را ى ضطحػرص
تػرتئ زاو ضطحاضح األلضى زاؼ ) (7.81لضطحاضح أضصاؾًف زاؼ ) (5.99لتيضر ( Pا ئًر غعؿميح تؿسثح . 5%

المناقشت
ازر اضثاحصًؽ أؼ أسثاب حدلز ذ خر اضة متح ذعمد اضه ذ خر األتاغف ؾرًعح اغطراب لظًثى غرعطح تعماغص تً ًف لئيا ًح ل
خػمش اضػثايض اضيو يعان اضه اةياتاخ أضػرغًف أضعرشمغًف اضػرذثطح ت حرداز عؿرد اضرمالدج لغرا تعردقا زعسرر اضرمالدج لاحرثراس
اضػشًػح أغاترا اضه اضعماغص اضثً ًح لاضايا ًح ( 3.4.5.6.7. 8,9ا ضيضر اضدراسح ذرثح غئ اضثاحصًؽ األؾثى اضيزر عطه أؼ حاالخ ذ خر
اضمظًثح اضػثًضًح ذرذثا تاألسثاب اضايا ًح لاضث ًف لاضحاضح اض حًح اضػرذثطح تاضحرزح زاضعرض لأؼ خػمش اضػثرايض ضرف عالخرف أيضرا
تاضحاالخ أضػرغًف اضثسرًريح اضرى ذؿرط غؽ إياتاخ أشؿاء اضمالدج لتعدقا رئع أؾكا أيضا ضكا عالخف ترؿدأ اضػسررمن اضاريا ى ت رمرـ
شديدج خثص لتعد اضمالدج .حًس يرضح غؽ اضعدلش أؼ األسرعاتف ضطعالض تاضدتئ اضايا ى زاؾد عاضًف لت مرـ غعؿميرح أزصرر غرؽ  1%إا
يرضح أؼ اضر ضف عالخف تاٌضًرح اضايا ًرح لاضرػصًرص اضاريا ى اضريو لغرحف اضثراحصًؽ ( 8,9,10,11,12ا اضرييؽ أزردلا عطره عالخرح اضرر
تاألؾسرمضًؽ لعاغرص اضؿػرم شرثًف األؾسرمضًؽ (Likegrowth factor – insulin and insulin) lGF-I, Insulinا لؾد راؾكػا
ؾرًعح اؾةثاض أضراييف حًس ضكػا ذ شًر غثاشر عطه اضػثًض غؤديف اضه اؾةثاض اضمظًثح اضعريثًف لضع يعرب أؼ اضةاليا أضحثًثًرف ترى
األتدار غر خرج اض راب اضايا ى ذر شر تاألؾسمضًؽ أل تعاغص اضؿػم شثًف األؾسمضًؽ رئع لظمد عاغرص االرذثراف أضثرلذًؿرى ضسطًكػرا ترى
اضعريثف أضثعاضف ليؤزد (13ا أؼ االغطراب اضمظًثى ضطػثًض اضيو يشسص ؾسثف عاضًرف ترى ذةثرًض إؾراظًرح اضحًرماؼ ؾاذعرف غرؽ عردظ
اضرما ؼ اضايا ى لخطح األعالب اضةضراء لإظكاد اضحرارج لارذثاع اضرفمتح.
غئ االؾراظًف اضعاضًح ضطحطًة لخطح ذؿالش اضاياء لاضيو يؤشر تشسص سطثى عطه ؾشاف أضادـ اضؿةاغًح لاضرى ذ رثح ئًرر غسررعًثح ش
 GnRHتعررد اضررمالدج  ,ضرريا اذثدررد ؾرررا ط اضرردر اسررف أضحاضًررف غررئ اضثرراحرًؽ (9.13ا حًررس ي كررر اضعرردلش ( 1ا ارذثرراع ؾسررة اض ررراب
لاضحػص تى اضػعاغًئ اضرى ذعرغد ضطعالض تاضردتئ اضاريا ى لتثرارج غعؿرمو أزصرر غرؽ 1%لتؿسرة اخرص ضطعرالض ب  GnRHغرئ عردظ
لظمد تارج غعؿمو لضع ذسرعة ضطعالظاخ تاضؿسثح ضحاالخ خػمش اضػثايض اضرى ضع ذرعرض ضطعالض اضايا ى لتثرارج غعؿرمو غسرالو
أل أتص غؽ  5%لأؼ ؾسثح اض راب اضرى ظكرخ غئ اضػعاغًئ أضػعاضعف قرغمؾًا زاؾرد اخرص غرؽ ؾسرة أضػعاضعرف تاضردتئ اضاريا ى ضريضر
يعة أؼ يدعع اضعالض اضكرغمؾى تاضعالض اضايا ى اضيو أزدـ زصًر غؽ اضثاحصًؽ أغصاش )10,11,12,13,14,15ا
زػا إؼ اةؾراض اضعاضى ترى اضحطًرة اضريو يراتدرف ذحريرر ضطثررلالزرًؽ لاضريو يعؿرى اؾةثراض اضعاغرص اضػصرثا ضرحريرر اضثررلالزرًؽ
ليسثة ذصثًا ذحرير  . GnRHإؼ اضعالض ب  GnRHخرد يسراعد ترى ذؿشرًا اضػثرايض شررف أؼ يسرمؼ غررما و غرئ اضردتئ اضاريا ى
لقيا غا أذثح غئ ((10اضيو ازر تضرلرج ذحسًؽ اضمغئ اضايا ى ضطحًماؼ عؿد اضعالض اضكرغمؾى ب .GnRH
ضدد لغح اضثاحس (  16ا تسًمضمظًا األحداز غا تعد اضمالدج تى أتدار اضحطًة لازر أؼ قؿراذ حاظرح إضره اضرثسًرر تشرسص أساسرى
حمش اضعالخح تًؽ اضراييح لاضرساشر تعد لالدج األتدار لغؿاخشح غسمؾاذف األساسًح لإؼ غشًػح اضػعررراخ ذؿررط زػًراخ غرؽ اضسررًرليداخ
(اضثرلظسررلؼ لاالسررلظًؽ  ،لغشررداذكا غصرص اضثرلظسرراظًؽ لاألسررراديمش تًررا 17ا خرالش اضثرررج األخًررج غرؽ اضحػرص لإؼ قريـ
اضسرًرليداخ تى ألاخر اضحػص ذػرطر ذ شًر غصثا عطره اضعماغرص أضعاذدرف أل أضػحرررـ ضطكرغمؾراخ اضرؿاسرطًح اضػؿرعرح غرؽ غؿطدرح ذحرد
اضػكاد لاضادج اضؿةاغًح .لتاضراضى  ،تئ ؼ اضػرحطح األلضه غؽ اضثررج أضرؿاسطًف ضػا تعد اضمالدج قرم اسررعادج ؾشراف أضاردد غرا ذحرد اضػكراد ل
اضؿةاغًح غرؽ ثشرار اضحػرص اضسراتدح لاسرر ؿاب إتررا اخ ضسػًراخ غرؽ اضكرغرمؼ اضػحثرا ضؿػرم اضعريرة( ( Follicular Stimulating
 Hormone FSHلاضكرغمؼ اضطمذًؿى ( ( Luteinizing Hormone LHزػا يعة إعادج ثضًح  LHضايادج األتاغرف  .إؼ اضػرحطرح
األلضره تعرد اضرمالدج خ رًرج ؾسرثًا لذثردأ ؾثضراخ  LHاضطثًعرى ترى أسرثمع إضره أسرثمعًؽ غرؽ اضرمالدج لقسريا ذعرمد ثضًرح  LHتثرررج
خ ًرج لقؿاذ غعػمعح غرؿمعح غؽ اضعماغص لاضرى ذؤشر عطه اسر ؿاب ؾثضاخ اضكرغمؼ اضطمذًؿى (أتر قا ذرما ؼ اضطاخرحا لاضرر شًر
يسمؼ تشسص ؾسثى يعرػد عطره زصاترح قريـ اضعماغرص  FSH .يحرراض اضره ؾػرم ظريثرف تعرد لالدج األتدرار لضسؿرف ال يؿ رر إضًكرا عطره أؾكرا
غرحطف ضطرساشر أل األتاغف  .لتى اضحدًدح ،تئؼ غع ع حاالخ عدظ يراب األتدار ذسمؼ ؾرًعح ارذثاع ذرازًا  FSHاضؿسثى .اضػرحطرح
ا ضصاؾًح غؽ عػطًح اضرؿاسص غا تعد اضمالدج قمأرذداد اضرحع تعد اضمالدج .يرذد اضرحع سرريعا ليسرػرص غرؽ  30اضره  40يمغرا تعرد اضرمالدج.
ليرااغؽ ازرػاش االرذداد غئ ازرػاش غرحطح اضة متح غا تعرد اضرمالدج ضألتدرار لتاضرراضى  ،ترئؼ غع رع اضػرراتعًؽ الرذرداد رحرع اضحًرماؼ
اعرثرلـ أضؿدطف األلضه ضثدايح عمدج اضة متح ضطحًماؼ لذعرثر اضثررج (  80 – 40ا يمظ ترررج االزرػراش ضريضر غرؽ اضػػسرؽ إؼ ال ذعرثرر
األساس تى اضة متح ضمظمد قيـ اضثررج لغؽ اضػثرلض إؼ يرع ذدطً كا .
أضػؿطدف اضرى ذع اضررزًا عطًكا لتسصاتح قى اضػثايض لاؾرعاشكا ضطرؿاسرص غرا تعرد اضرمالدج  .يحردز اضرطرمر اضعريثرى خرالش اضحػرص
ضسؽ أخطار اضعريثاخ اضػراطثح رتػا يرؿا خأ ؾرًعح اضؿدأ تى ؾثضراخ  LHخرالش اضػرحطرح األخًررج غرؽ اضحػرص ترى األتدرار( ؾرًعرح
ارذثاع اضسرًرليداخ تى قيـ اضثررج زػا سثح ازرـ ا لإؼ اضرطمر اضعريثى يثدأ تثررج خ ًرج تعد اضمالدج غئ اضايادج األؾرداضًرف شFSH
لحدلز غمظح اضعريثف ضحًؽ ذسمؼ أل اضرطمر اضه اضعريثف اضػراطثح لتمخد خ ًر ألش ظريثرف غراطثرح تعرد اضرمالدج ذسرمؼ ذحرد لاحرد
غؽ شالز حدا ح (األتاغف 2ا رذح لدلراؼ ( يطًكا ظكمر غمظرف ظديردج ا 3ا ذسرمؼ اضسرًس  .اقررع عطػراء تًمضمظًرا اضرؿاسرص ت حرداز
قيـ اٌضًراخ اضرصالز اقرػراظ زثًرر لاضعؿ رر اضر ًسرى ضكريـ األحرداز قرى إتررا اضكرغرمؼ اضطرمذًؿى خرالش اضثرررج األلضره تعرد اضرمالدج
اضراًراخ تى قرغمؾاخ األيض حًميح تى األتدار تعد اضمالدج  ،لذعسس حاضح اضرحمش األيضى تى اضحًماؼ لإؼ ذاازًا عاغص اضؿػم-
شثًف األؾسمضًؽ  ,األؾسمضًؽ لاضردقؽ ترى اضردظ تعرد ترررـ خ رًرج غرؽ اضرمالدج (17.18,19ا لإؼ ذاازًرا األؾسرمضًؽ لIGF-insulin
ذاداد ذدريعًا تعد اضمالدج تى حًؽ إؼ اضدقؽ أل اضطثرًؽ اليااش غؿةثض تى األتدار اضحالتح لإؼ ذرزًرا عاغرص اضؿػرم شرثًف األؾسرمضًؽ

40

0101 /  علمي/  العذد الثاني- مجلت جامعت كربالء العلميت – المجلذ الثامن
لاألؾسمضًؽ لاضطثرًؽ قػا غالدو لغحات ى ذما ؼ اضطاخح االيعاتى لتيا األتدار تى اضػما ؾح أضسطثًف ضططاخح ذسمؼ ذاازًا قيـ اضػماد
 غؽ ذحد اضػكراد لاضاردد اض رػاء اضػريزمرج سراتدا قرى اضػسرًطرـ عطرهGnRH  غسًطر عطًف تماسطحFSH لLH  إترا. غؿةث ف
 ذحد ذ شًر ع ثى أل تر شًرـ عطه أضادـ اضؿةاغًح غثاشرـ غرؽ خرالشGnRH  ليػسؽ أؼ يسمؼ إترا لتعص. GnRH إترا لذػصًص
.ا20( غحمر ذحد اضػكاد – اضثأ األغاغى ضطادـ اضؿةاغًح
ضيضر ذميى اضدراسح تضرلرج اضدعع لاالقرػاظ تاضثررج خثص اضمالدج لتعدقا تضرلرج ذمتًر اضدعع اضايا ى اضػؿاسرة ضسرص غرحطرف
لاضرشةًأ اضدخًح ضحاضح اضر خر اضم ظًثى ضطػثايض غؽ اضثحأ اضدلرو ضألتدار لغراتعح اض راب لاضرؿسًح غاتًؽ اضاياء لغا ذرططثرف
غرحطررح اةؾررراض تشررسص دخًررح لعطػررى لأؼ اضعررالض اضكرغررمؾى ال يسثررى تررى غعاضعررح سررماء ذر خر اضػثررايض أل خػررمش اضػثررايض إا التررد
أؼ يسمؼ غسرؿد عطه اضدتئ اضايا ى زػرا غررلرج اسررػرار اضثحرس ضػعرترح اضسػًراخ اضايا ًرح اضال غرح ضسرص غرحطرف غرؽ غراحرص اؾرراض
. اضحًماؼ
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