
 )٤٩-٤٣( ٢٠١٩، ٢، العدد ٣٣مجلد عراقية للعلوم البيطرية، الالمجلة ال

٤٣ 
 

  أفات المبايض في النعاج غير الحوامل في مدينة الموصل
  

   *كرم هاشم المالح و مريم مخلف حسين
  

  العراق، ، الموصلجامعة الموصل كلية الطب البيطري، فرع األمراض وأمراض الدواجن، *
  

  )٢٠١٨ أيار ٢٥؛ القبول ٢٠١٨أذار  ١١(االستالم 
 

  
  الخالصة

  
 .حدوثها ألفات المرضية للمبايض في النعاج في منطقة الموصل والتعرف على أنواعها ونسبا للتحري عن الحالية أجريت الدراسة

المجزورة في مجزرة الموصل وبعض محالت الحوامل  غيرمن النعاج  بشكل عشوائي ينة جهاز تناسليع ١٠٨ جمعت المبايض من
 وجود أظهرت النتائج ،ا الفحص المرضي العياني والنسيجييهأجري عل. ٢٠١٣/أيار  /١ إلى ٢٠١٢/تشرين الثاني  /١الجزارة للفترة من 

تليف حول األوعية الدموية القشرية واللبية  ،النزف في القشرة المبيضية ،احتقان الجيبانيات اللبية ،%٠,٩٣ ضمور القشرة المبيضية بنسبة
التهاب المبيض القيحي  ،لقشرة المبيضيةا التهاب ،وحظ تنكس الجريب المبيضي% على التوالي ول٠,٤٦ ،١,٨٥ ،١,٣٩ ،٥,٠بالنسب 

تم تشخيص الورم الليفي الحميد والغرن الليفي في قشرة ، % على التوالي١,٣٩و ٠,٤٦ ،٠,٤٦ ،١,٣٩بالنسب  وتندب القشرة المبيضية
لقد تم استنتاج وجود افات مرضية متنوعة في العينات المفحوصة والتي تشير الى مسببات متنوعة قد  .% لكل منهما٠,٤٦المبيض بنسبة 

  . ي احداثهاتكون سببا ف
  

Ovarian lesions in non pregnant ewes in Mosul city 
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Abstract 
 

This study aimed detection and identification of the lesions in the ovaries of ewes and determination of their percentages in 
Mosul region. For that purpose, ovaries from 108 genital systems were randomly collected from non-pregnant ewes 
slaughtered at Mosul slaughter house and private butcheries for a period extended from 1/11/2012 to 1/5/2013. All of them 
were grossly and histologically examined. The result showed occurrence of ovarian cortical atrophy at 0.93% of total samples, 
also ovarian medullary sinusoidal congestion, ovarian cortical hemorrhage, cortical and medullary perivascular fibrosis at 
ratios 5.0, 1.39, 1.85, 0.46% respectively noticed. Ovarian follicular degeneration, cortical oophoritis, purulent oophoritis and 
ovarian cortical scarification also recorded at the ratios 1.39, 0.46, 0.46 and 1.39% respectively, both fibroma and 
fibrosarcoma were diagnosed at the ratio 0.46% for each. It is concluded from the present study that variable lesions were 
noticed at the examined samples that may reflect multiple causative agents inducing it.    
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  المقدمة 

  
لوزية الشكل  مزدوجةتشريحيا تكون المبايض في األغنام 

ناعمة براقة معتمدة على الحالة التناسلية ويقع المبيض في الجزء 
 طول المبيض تقريبا في األغنامض يبلغ األمامي من الرباط العري

). ١غرام واحد ( سم ويزن حوالي ١,١٣ه سم وعرض ١,٥

ويتكون نسيجيا من القشرة واللب ويحيط بهما غشاء من الخاليا 
وتتميز القشرة المبيضية )، ٢( غاللة البيضاءتسمى بال طالئيةال

على الجريبات المبيضية التي تحتضن تطور البيضة  باحتوائها
 إلى اإلباضة وتصنف حسب درجة تطورها ين حدوثلح

الجريبات االبتدائية  ،primordial folliclesالجريبات المنشمية 
primary follicles، ة الجريبات الثانويsecondary follicles، 
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أيضا يطلق عليها والتي  tertiary folliclesة الناضجالجريبات 
الجريب يعرف مزق د توبع antral folliclesبالجريبات الغارية 

 postovulatoryة الجريب المتمزق بالجريب ما بعد اإلباض
follicle )يقوم المبيض وظيفياً بإنتاج البيوض وإفراز و )،٣

   ).٤واألستروجين (هرموني البروجستيرون 
سجلت في المبايض أصابات مرضية متنوعة األسباب 

كون بالالت متمثلة congenital deformitiesكالتشوهات الخلقية 
agenesis  ونقص التنسجhypoplasia المبيض  والتحامfusion of 

ovaries )٥(، المبيض  وازدواجduplication of ovaries )أما ٦ (
الدوران متمثلة بالنزف  اضطراباتالمكتسبة فتضمنت  اإلصابات

تم تسجيل النزف في المبيض أثناء فترة الحمل كذلك حدوث حيث 
) وفيما يخص ٧ية أثناء اإلباضة (المبيض نزف داخل الجريبات

التكيف الخلوي فقد سجل ضمور المبيض نتيجة  اضطرابات
). وكذلك ٨( Trypanosoma vivaxبداء المثقبيات  اإلصابة

) بان ٩(وجماعته  Sakhaeeاأليض الخلوي فقد الحظ  اضطرابات
قد يصاحبها و التسمم بالنحاس يسبب تنكس الجريبات المبيضية

االلتهابية داخل الجريب حيث يحدث تدمير  للخالياارتشاح 
 نتيجة oopharitis تأكسدي للمبيض وقد يحدث التهاب المبيض

قد يمتاز بارتشاح الخاليا اللمفية وهو نادر كما و إصابةكدمه أو 
وقد يسبب إفراز النضحة التصاق )، ٥( قد يكون التهابا قيحيا
حمة  أن حوث إلىبعض الب وأشارت ،)١٠المبيض بقناة البيض (

حدث التهابات نخرية بعد ت bovine herpes virus الحأل البقري
أن حدوث  إلىالمصادر  وأشارت ،حدوث الشبق في األبقار

  ).١١( في النعاج مقارنة بإناث الكالب نادر األورام المبيضية
إلى حدوث أورام  )١٢( Abd El-Wahab الباحث وأشار 

papillary adenoma كر ذو في الجمالVanderhyden  وجماعته
أورام المبيض قد تنشأ من أي نوع من خاليا المبيض  أن) ١٣(

بان الحدوث ورم الخاليا الحبيبية الخبيث للمبيض يسبب  وأكدوا
ولعدم وجود  .واألفراس وهو شائع باألبقار األيمنالمبيض تضخم 

دراسات كافية حول أفات المبايض للنعاج أجريت هذه الدراسة 
نسبها و تصنيفهاو المرضيةاآلفات أنواع  رفةعلى مع للوقوف
  .المئوية

  
  المواد وطرائق العمل

  
جمعت العينات متمثلة بالجهاز التناسلي األنثوي من النعاج 
البالغة بعد ذبحها مباشرة في المجزرة وعدة محالت قصابة في 

 - ٢٠١٣/تشرين الثاني/١مدينة الموصل للفترة من 
تمثلة بالجهاز التناسلي الكامل عينات م، وجمعت ال٢٠١٤/أيار/١

غير المفتوح من كل نعجة مجزورة في كيس بالستيكي مع 
ترقيمهاوحفظت في الثلج ونقلت مباشرة إلى مختبر الدراسات 
العليا في فرع األمراض وأمراض الدواجن / كلية الطب البيطري 

أهملت العينات التي  عيانياً./ جامعة الموصل حيث تم فحصها 
 وجمعت المبايض أجنة في الرحم (الرحم الحامل)ت تحوي كان

فحصت من الخارج ثم عمل أكثر من قطع طولي في كل منهما و
مررت و أي تغير ملحوظ مع التصوير وفحصت بدقة وسجل

العينات إلى الفحص المرضي النسجي بعد حفظها في محلول 
من % تم تقليمها وتمريرها بسلسلة ١٠الفورمالين الدارئ المنظم 

يل الكحول األثيلي للتجفيف ثم أجريت عليها عملية الترويق محال
الزايلول والتمرير والطمر بشمع البارافين بجهاز  باستخدام

 ٦-٤بسمك  وقطعت المكعبات الشمعية بجهاز المشراح،
صبغت الشرائح بعدها بصبغة الهيماتوكسيلين  ،مايكرون
 ستخداماب). فحصت بعدها الشرائح النسجية ١٤( األيوسين

المجهر الضوئي وسجلت التغيرات المرضية النسجية وصورت 
حددت النسب  يابانية المنشأ. Sonyالكاميرا الرقمية نوع  باستخدام
بكل نوع من اآلفات المرضية المشخصة أثناء  لإلصابةالمئوية 

الفحص المرضي العياني والنسجي لكل جزء من أجزاء الجهاز 
ات المصابة باآلفة مقسوماً د العينالتناسلي للنعاج عن طريق عد

ً في  حسب الطريقة  ١٠٠على العدد الكلي للعينات ومضروبا
  .)١٥الروتينية (

  
  النتائج

  
 ٢١٦عينة من مجموع  ٣١لوحظت األفات المرضية في 

تمثلت % و١٤,٣نعجة بنسبة اصابة كلية  ١٠٨مبيض ماخوذ من 
ة ية ضامراآلفات المرضية للمبيض في النعاج بوجود قشرة مبيض

هذه اآلفة لوحظت على كال الجانبين و %٠,٩٣لوحظت بنسبة 
). أما اضطرابات الدوران واألوعية الدموية فقد مثلتها ١(الشكل

وظهور اآلفة كان متباين % ٠,٥ احتقان الجيبانيات اللبية وبنسبة
% أُحادية الجانب ٤٣على كال الجانبين حيث كانت النسبة 

ا النزف في سدى قشرة أم )،٢ل% ثنائية الجانب (الشك٥٧و
% وظهوره أُحادي الجانب فقط ١,٣٩المبيض فكان بنسبة 

األوعية الدموية القشرية بنسبة  حول تليفاللوحظ  )،٣(الشكل 
% ٦٦,٦أما الظهور فكان متباين حيث كان بنسبة ، %١,٨٥

األوعية  حول تليفالأما  ،ثنائي الجانب% ٣٣,٣أُحادي الجانب و
%وظهوره أُحادي الجانب ٠,٤٦نسبة فلوحظ باللبية  الدموية
)، لوحظت اضطرابات االيض الخلوي متمثلة بتنكس ٤(الشكل

% والظهور كان متساوي لكال ١,٣٩الجريب المبيضي بنسبة 
االلتهاب واالصالح تمثلت بوجود  افات )،٥الشكل الجانبين (

والظهور كان أُحادي الجانب % ٠,٤٦ية التهاب القشرة المبيض
هاب المبيض القيحي أو الخراج المبيضي نسبته )، الت٦(الشكل

لوحظ  ،)٧كان الظهور أُحادي فقط (الشكل و، %٠,٤٦ت كان
% والظهور كان أُحادي ١,٣٩تندب القشرة المبيضية بنسبة 

أما األورام فتمثلت بوجود الغرن الليفي  ).٨الجانب فقط (الشكل 
)، ١١-٩كال األش% وكان أُحادي الجانب (٠,٤٦ للمبيض وبنسبة

من جانب و %٠,٤٦أما الورم الليفي الحميد فقد لوحظ بنسبة 
  ).١الجدول ( )١٣،١٢ن يواحد فقط (الشكل
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  المرضية وتصنيفاتها والنسب المئوية لظهورها في المبايض لألجهزة التناسلية للنعاج في الموصلاآلفات : يوضح ١ جدول
  

  نوع األفة المرضية  األفة المرضيةتصنيف 
عدد 

ت لعيناا
  المصابة

النسبة المئوية   ظهور األفة في الحالةنسبة 
لظهور األفة ضمن 
  العدد الكلي للعينات

أحادي 
  الجانب 

ثنائي 
  الجانب

  ٠,٩٣  ١٠٠  ٠  ٢  قشرة مبيضية ضامرة  النمو والتكيف  اضطرابات

الدوران واألوعية  اضطرابات
  الدموية

  ٥,٠  ٥٧  ٤٣  ١١  أحتقان الجيبانيات اللبية
  ١,٣٩  ٠,٠  ١٠٠  ٣  سدى قشرة المبيض نزف فيلا

  ١,٨٥  ٣٣,٣  ٦٦,٦  ٤  تليف األوعية الدموية القشرية
  ٠,٤٦  ٠,٠  ١٠٠  ١  تليف األوعية الدموية اللبية

  ١,٣٩  ٥٠ ٥٠  ٣  تنكس الجريب المبيضي  ضطرابات األيض ا

  صالحواإل االلتهاب
  ٠,٤٦  ٠,٠  ١٠٠  ١  قشرة المبيض  التهاب
  ٠,٤٦  ٠,٠  ١٠٠  ١  حيالمبيض القي التهاب

  ١,٣٩  ٠,٠  ١٠٠  ٣  تندب القشرة المبيضية

  األورام
  ٠,٤٦  ٠,٠  ١٠٠  ١  الغرن الليفي للمبيض
  ٠,٤٦  ٠,٠  ١٠٠  ١  الورم الليفي الحميد 

ً  العدد الكلي للعينات \ تمثل عدد العينات المصابة بها آفةالنسبة المئوية لكل  .نعجة ١٠٨مبيض من  ٢١٦العدد الكلي للعينات =   مضروبا
  .في عينة واحدة آفةمجموع النسب المئوية لألفات ال يمثل مجموعها الكلي في الحاالت المصابة لظهور أكثر من . ١٠٠ في
  

  
  

: مقطع في المبيض لنعجة يوضح ضمور القشرة ١ الشكل
 قوة التكبير ،ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين ). Aالمبيضية (

١٦٥.×  
  

  المناقشة
 

المبيضية في جود ضمور القشرة تائج تبين ومن خالل الن
% حيث كانت في حالة واحدة كأفة ثنائية ٠,٩٣العينات بنسبة 

 وأشار) ١٦الجانب وان السبب في ذلك قد يعزى إلى تقدم العمر (
بمستوى  يتأثرالباحث نفسه بان تنسج سدى قشرة المبيض 

الهرمونات الستيرويدية كاالستروجين حيث قد يالحظ فرط 
بدون تكاثر بطانة الجريبات نسج لسدى قشرة المبيض مع أو الت

 إعطائهاعند زيادة هذه الهرمونات أو  thecamatosisالمبيضية 
  كمحفزات وان ضمور القشرة المبيضية قد يصاحب انخفاضها.

  
  

: مقطع في المبيض لنعجة يوضح احتقان الجيبانيات ٢ الشكل
  .×٣٥ قوة التكبير ،سين ملون الهيماتوكسيلين وااليو). Aاللبية (
  
  

بية وفرط دم قشرة المبيض كان موجوداً احتقان الجيبانيات الل
% على التوالي وان فرط الدم قد يعود سببه ٥,٠و  ١,٣٩بالنسب 

إلى حدوث التهاب أو انه قد يكون فسلجيا يرتبط بإفراز 
) ان فرط الدم ١٧( Cragic حيث ذكر الهرمونات منشطة القند

مل خالل ساعة ن إحداثه في الجرذان غيرالحواالمبيضي يمك
 Herbert et alر حامل في الخلب وذك أنثىمن حقن بول واحدة 

يزيد بشكل  LH) بان ارتفاع مستوى الهرمون اللوتيني ١٨(
  ملحوظ من تدفق الدم في األوعية الشعيرية المبيضية.
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: مقطع في المبيض لنعجة يوضح بؤر نزفيه في القشرة ٣ الشكل
  ×.٦٨ قوة التكبير،وااليوسين الهيماتوكسيلين ملون).Aلمبيضية (ا

  

  
  
: مقطع في مبيض نعجة يوضح تليف جدران األوعية ٤ لشكلا

 ،ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين). Aالدموية في اللب المبيضي (
 ×.١٠٠ قوة التكبير

  

  
  

 : مقطع في مبيض نعجة يوضح تنكس الجريب المبيضي٥ الشكل
)A .(١٦٥ قوة التكبير ،الهيماتوكسيلين وااليوسين  ونمل.×  

  
  

ع : مقطع في مبيض نعجة يوضح التهاب قشرة المبيض م٦ الشكل
أغلبها من اللمفيات  االلتهابيةارتشاح أعداد كبيرة من الخاليا 

 .)B(األوعية الدموية الشعرية  واحتقان). Aوالخاليا البالزمية (
  ×.١٠٠ قوة التكبير ،ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين

  

  
  

: توضح التهاب المبيض القيحي المتمثل بالخراج ٧ الشكل
   .)A(قيح  إلىفي نعجة وتحول معظم المتن المبيضي  المبيضي

  

  
  

 : مقطع في مبيض نعجة يوضح تندب أو تكون نسيج٨ الشكل
ملون في قشرة المبيض.  اإلباضة) قرب حفرة Aحبيبي (

   ×.٤٠ قوة التكبيرالهيماتوكسيلين وااليوسين 
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مصاب بالغرن الليفي وتظهر الكتلة  ة: مبيض نعج٩ الشكل
  ).Aالورمية بشكل بروزات تعطي للمبيض مظهراً مفصصاً (

 

  
  

في مبيض نعجة مصاب بالفرن الليفي وتظهر : مقطع ١٠ الشكل
الكتلة الورمية بشكل تفصصات تفصل بينها حواجز ليفية مع 

  ).A( أنزفه
  

  
  

: مقطع في مبيض نعجة مصاب بالغرن الليفي وتتمثل ١١ الشكل
) وحزم من Aالكتل الورمية باألرومات الليفية المتكاثرة (
تغزو  ينسيوباألالكوالجين حديث التكوين الذي يصطبغ بشدة 

قوة  ملون الهيماتوكسيلين وااليوسينسدى القشرة المبيضية. 
   ×.٦٨ التكبير

  
  

الورمية : صورة مكبرة للشكل السابق وتتمثل الكتل ١٢ الشكل
) وحزم من الكوالجين حديث Aباألرومات الليفية المتكاثرة (
) تغزو سدى القشرة B( األيوسينالتكوين الذي يصطبغ بشدة 

  ×.١٤٥ قوة التكبير ،ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين .  المبيضية
  

  
  

مبيض نعجة مصاب بالورم الليفي الحميد وتظهر  :١٣ الشكل
  ).(A االحتقانة مرتفعة محاطة بخط من الكتلة الورمية بشكل ندب

  

  
  

: مقطع في مبيض نعجة مصاب بالورم الليفي الحميد ١٤ الشكل
يوضح كتلة ضمن قشرة المبيض تتكون من حزم متموجة من 

) Bمن األرومات الليفية المتكاثرة ( وأعداد) A( ألياف الكوالجين
 ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين وأوعية دموية حديثة التكوين.

  ×.١٦٥ قوة التكبير
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وجدت االنزفة في سدى قشرة المبيض بدرجات طفيفية 
% من العدد الكلي للعينات ١,٣٩كحاالت أُحادية الجانب بنسبة 

وان اسباب النزف يمكن ان تعزى إلى فرط الدم المزمن، 
التمزق أو قبل الذبح، التغييرات التنكسية  الكلمية ما اإلصابات

حاالت التسمم  اناً حيوأقد تصاحب اإلباضة الطبيعية و الجريبي
أما  .)١١بالمعادن الثقيلة وبعض االخماج الجرثومية والحموية (

قد يكون  هان حدوثفتليف األوعية الدموية القشرية والللبية 
و ربما يعزى إلى تأثيرات الدوائية أ idiopathic مجهول السبب

) حدوث تليف وتثخن ١٩( Varga لبعض العقاقير حيث سجل
األوعية الدموية الشعرية في قلب وكلى و اتجدران الشريين

   .ramipril, nifedipine, moxonidineالجرذان المعاملة بالعقاقير
الخلوي في المبيض  األيضلقد الحظنا وجود اضطرابات 

 أشار حيث% ١,٣٩الجريب المبيضي بنسبة  متمثلة بتنكس
Toring et al )بان تنكس الجريبات الكبيرة ما قبل اإلباضة٢٠ ( 

ث في إناث الجرذان التي لها مستوى اعلى من الطبيعي من يحد
هرمون البروالكتين في الدم وان ذلك يؤدي إلى خفض مستوى 

ى األستروجين وبالتالي حدوث التنكس الجريبي وان رفع مستو
عن طريق حقن االسترادايول ربما يمنع حدوث  األستروجين

 Tabarowkski أشارالتنكس الجريبي في هذه الجرذان، في حين 

et al )اإلصابة بطفيلي المثقبيات ڤيڤاكس  أن) ٢١Trypanosoma 

vivax  والبرازيلية تؤدي إلى  األفريقيةوأنواع أُخرى من المثقبيات
مبيضي في إناث الماعز تطور غير طبيعي في الجريب ال

   .المصابة بهذا الطفيلي
نسبة التهاب قشرة المبيض كانت  أنالدراسة  أظهرت

حيث  )٢٢( Rodrigues وهي نسبة مقاربة لما سجله %٠,٤٦
التهابات المبيض  ذكر بأنو في النعاج في ايران% ٠,٦كانت 

نادرة الحدوث في النعاج وتنشئ أما باالنتشار مباشرة من الرحم 
 كذلك سجل ،قناة البيض إلى المبيض أو عن طريق الدمأو 

Kohodajaram and Darashiri )يض في ) نسبة التهاب المب٢٣
أيضاً سجلت حاالت التهاب المبيض في  ،%١,٩٤الماعز 

يحدث بسبب  وأشاروا أنه غالبا ما ،)٢٤(% ٢,٧الجاموس بنسبة 
طريق  األكياس الجريبية أو عن إزالةجس المبيض أثناء محاولة 

انتقال الخمج من الرحم أو نتيجة اإلصابة بأمراض خاصة مثل 
ات الرحم الشديدة أو ما حول )، أيضاً التهاب٢٥السل، البروسيال (

وهو ما  ،)٢٦تؤدي إلى التهاب المبيض القيحي ( أنالرحم يمكن 
تنشئ هذه الخراجات نتيجة و %٠,٤٦الحظناه في دراستنا بنسبة 

جية موضعية والتي تحدث بعد ألتهاب تطور بؤرة التهابية خم
 Corynebacterium pyogenesتسبب جراثيم و )،٢٧المبيض (

ي للمبيض واالنسجة المجاورة له محدثة التصاقات الخمج القيح
مع الرباط العريض وايضا التصاقات مع الخلب أو البريتون في 

 scarificationالتندب في حفرة اإلباضة  .)٢٨األبقار والخنازير (

% وان السبب في حدوثها قد يعزى إلى ١,٣٩أفة لوحظت بنسبة 
مزقا في المحفظة عملية اإلباضة لبعض الجريبات والتي تسبب ت

الليفية والخاليا الطالئية في تلك المنطقة والتي تلتئم في العادة 
وتلتئم  أحياناتحدث  إال أنها ال regenerationبعملية التجدد 

مما يؤدي إلى  fibrous tissue substitutionبتموضع نسيج ليفي 
تكون نسيج ندبي والذي قد يتداخل أو ال يتداخل مع عملية 

) ١١( Foster الالحقة حسب حجم التليف لقد اعزى اإلباضة
مما يؤدي  GnRHحدوث هذه اآلفة إلى خلل في إفراز هرمون 

قبل اإلباضة والذي يواجه  إلى تباطئ وتوقف تطور الجريب ما
سية أثناء التحامه في حفرة اإلباضة وتثخن طبقة تغيرات تنك

 ما يستمرالخاليا الحبيبية ثم تنكسها وانسالخها وان الجريب رب
بالخاليا القرابية والنسيج الليفي الضام  يعوض أوبشكل تكيس 

   .الذي يتحول إلى ندبة صغيرة
سجلنا في الدراسة الحالية وجود األورام متمثلة بالغرن الليفي 

والورم الليفي الحميد بنسبة  fibrosarcoma ovarian للمبيض
ة معظم األورام المبيضية تنشئ نتيجو لكل منهما %٠,٤٦

التحوالت والتغيرات في سطح الخاليا الظهارية في المبيض 
ومعظم هذه األورام في مبيض  ،)٢٩متأثرة بعملية اإلباضة (

  . النعاج واألبقار تنشئ من السدى وتكون أُحادية الجانب
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