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استخدام االمواج فوق الصوتية للتشخيص المبكر للحمل ولقياس بعض المؤشرات الجنينية
في الماعز الشامي
محمد ركبي
الھيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سوريا
)اإلستالم  ٣كانون األول ٢٠١٢؛ القبول  ٣١آذار (٢٠١٣
الخالصة
اجري البحث باستخدام نظام حركي بزمن حقيقي  Real-time B-modeللتصوير باالمواج فوق الصوتية )االيكو( باستخدم مجس خطي
 ٧,٥ميغاھرتز للتشخيص المبكر للحمل بطريقة المسح على قطيع الماعز الشامي في محطة بحوث حميمة التابع للھيئة العامة للبحوث
العلمية الزراعية )دمشق /سوريا( والبالغ عدده  ٢٥٥عنـزة )  ٥٣عنـزة تلقح ألول مرة ،والباقي سبق لھا أن ولدت( بعمر يتراوح بين ١٠
اشھر و ٧سنوات لقحت طبيعيا ً وذلك خالل موسم التربية  ٢٠١٢-٢٠١١واعتبار يوم التلقيح اليوم  ٠من الحمل .كما يتضمن دراسة لبعض
المؤشرات الجنينية على  ٨٥عنـزة من قطيع الماعز ) ٢٢عنـزة تلقح ألول مرة ،والباقي سبق لھا أن ولدت( .ولقد اجري الفحص بشكل
أساسي عبر جدار البطن دون تحضيرات مسبقة ،وبشكل مكمل عبر المستقيم بغية التأكد من النتائج السلبية .بلغت نسبة الحمل والدقة في
تشخيص الحمل للفحص باألمواج فوق الصوتية )االيكو( عبر المستقيم وعبر جدار البطن للحاالت االيجابية والسلبية  %٩٨,٤و %٩٧,٣
و  %٨٠على الترتيب .ولقد سمح الفحص عبر المستقيم من التأكد من النتائج السلبية واكتشاف بعض الحاالت االيجابية )سلبية كاذبة(
وبالتالي تصحيح نتيجة الفحص عبر جدار البطن من خالل مشاھدة التجاويف الرحمية وھي مليئة بالسوائل أو رؤية الفلقات الرحمية أو
تراكيب جنينية .أما بالنسبة ألبعاد الجنين فقد أظھرت النتائج ارتباط ايجابي) ،(R=0.83ومعتدل ) (R=0.43و) ،(R=0.42وضعيف
) (R=0.05بين عمر الحمل بين  ٢٧و  ٨٦يوما ً من جھة وبين قطر الفلقات الرحمية وقطر الحوصلة الجنينية وقطر الرأس وطول الجنين
على الترتيب من جھة اخرى .ولقد اتضح أيضا ً أنه يمكن استخدام المجس الخطي  7.5ميغاھرتز لتشخيص الحمل عبر جدار البطن وتقدير
عمر الحمل من خالل حجم الفلقات الرحمية بين ٣٥و  ١٢٦يوما ً والحصول على نتائج مرضية.

The use of ultrasonography for early detection of pregnancy and measurement of
some foetal pattern in Damascus goats
M. Roukbi
General Commission for Agricultural Scientific Research, Damascus, Syria
Abstract
This study was conducted using ultrasonographic imaging of real-time B mode ultrasound system equipped with (7.5) MHz
linear array traducer for the early diagnosis of pregnancy during breeding season 2011-2012 in a flock of 255 Damascus goats
(multiparous=202, nullparous=53) in Humaimeh research station belonging to General Commission for agricultural scientific
research (Damascus-Syria), aged between 10 months and 7 years naturally mated; thus the day of insemination by the buck
was considered as day 0 of gestation. Also, this study include fetal measurement on 85 (multiparous=63, nullparous =22).
Ultrasonography was performed principally transabdominaly (TA) and completed transrectaly (TR) without any preparations
for verification of negative results. The examination by TR and TA examination revealed 98.4% of does were pregnant, with
)accuracy in detecting of pregnancy for positive and negative cases 97.3% and 80% respectively. Transrectaly (TR
examination allowed confirmation of reported negative results and recognition of some positive results (false negative) and
thus correction of (TA) results by monitoring fluid-filled (GS) in the uterus or cotyledons or fetal structures. Concerning
fetometry, the correlation between gestational age (27-86 days) and placentomes diameter was positive (R=0.83), but middle
for vesicules diameter and bi-parietal diameter (R=0.43; R=0.42 respectively), and poor (R=0.05) for crown-rump length.
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Also, the use of 7.5 MHz linear array traducer for transabdominaly examination was found to be efficient, reliable for early
recognition of gestation and different fetal measurements between 35 and 126 days of gestation.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
Embryonic & fetal
تشخيص الموت الجنيني والحميلي
 (10) mortalityمن خالل غياب حركات وضربات قلب الجنين
أو صعوبة رؤية الحواف الخارجية  Barely visibleلجنين غير
طبيعي  Ill-definedوعدم وصول الجنين لطول  ١٠سم بعمر ٦٠
يوما ً ) (18أو من خالل مشاھدة أجنة محنطة Mummified
 fetusesأو مظاھر عظمية  Remnants of fetal bonesالجنة
محنطة ذات خواص صداوية متالزمة  consistentمع كثافة عالية
) .(8ويشير  Doizéواخرون ) (19في ھذا الصدد إلى امكانية
مالحظة بعض الحجرات الممتلئة بسوائل في مرحلة مبكرة من
ً
يوما ،أو تركيب مشابه لمحفظة Sac-like
الحمل بين ٢٠-١٦
 structureأو مناطق دائرية متطاولة منعدمة الصدى & Circular
 elongated anechogenic imagesعلى سطح بطانة الرحم في
الجزء االمامي من المثانة ) (20بعد  ٢١يوما ً من التلقيح ،أو
حويصالت صغيرة بقطر  ١سم ) (9بعد  0.3±19.5يوماً .ويصبح
الفحص باالمواج فوق الصوتية عبر المستقيم صعبا ً بعد  ١٠٠يوم
نظراً لتحول الرحم بالوضع البطني الرأسي Cranioventral
.(4) abdominal position
تناولت أبحاث عدة دراسة المؤشرات الجنينية في عروق
مختلفة من الماعز في حين اقتصرت الدراسات التي أجريت على
الماعز الشامي على الدراسة التي قام بھا  (8) Husseinفي مصر،
لذلك طرحت فكرة البحث الحالي بھدف التشخيص المبكر للحمل
في محطة بحوث حميمة ومالحظة التراكيب الجينية المختلفة،
وكذلك دراسة بعض المؤشرات الجنينية وعالقتھا بعمر الحمل في
الماعز الشامي.

مقدمة
يعد الفحص باألمواج فوق الصوتية من الطرق اآلمنة التي ال
تسبب أي ضرر والتي تستخدم في التشخيص الدقيق والمبكر
للحمل ،وكذلك لمشاھدة التراكيب الوظيفية والتغيرات المرضية
للجھاز التناسلي ،وتشخيص اصابات الجھاز التناسلي لدى كل من
الذكور واالناث ) (2,1ويعتبر تشخيص الحمل وتحديد عدد االجنة
) (3اداة ھامة ال تنكر اھميتھا لتنظيم ادارة غذائية مناسبة للنعاج
الحوامل ،كما يساعد على تحسين الكفاءة التنتاسلية في الماعز
الحالب من خالل تقصير الفترة ما بين الوالدة والحمل ) .(5,4إذ
يساعد على اكتشاف االناث غير الحاملة لتلقيحھا ضمن نفس
موسم التناسل ،ويقلل من وقوع حاالت عسر الوالدة ،كما يجنب
ذبح االناث الحوامل .ويعتبر استخدامه أساسيا ً في المجال البحثي
لمتابعة حيوية االجنة في بطون امھاتھا ) (6ويجري عادة الفحص
 Pregnancy checkللتأكد في حال الشك من حالة الحمل عند
الحيوانات ،أو لدى توفر عالمات التھديد باالسقاط Threatened
 .(7) pregnancy lossوالحقيقة أن المراجع كثيرة عن استخدام
نظام تصوير حركي بزمن حقيقي  ،Real-time B-modeالذي
يقوم بعرض االصداء المرتدة لالمواج فوق الصوتية بعد اختراق
االنسجة على الشاشة بشكل مباشر وقابل للتحديث باستمرار بشكل
نقاط تكون سطوحھا متناسبة مع سعتھا ،في التشخيص المبكر
بناء على قياسات الجنين كطوله بين
للحمل وتحديد عمر الحمل ً
ً
ً
يوما ،وقطر راسه بين  ٤٠و ١٠٩يوما ) (9,8وقطر
٨٩-٤٠
الفلقات الرحمية في اليوم  ،(10,2,1) 1.0± 35.4وقطر الحوصلة
الجنينية وضربات القلب في االيام  ،0.6±20وضربات القلب
بين ٣٠و ٣٥يوما ) 0.7±24.3يوم( ) ،(2وحجم القلب وتغيرات
الصدى في منطقته ) ،(11وقطر الحبل السري ) ،(12وتحديد عدد
األجنة بين  ٤٠و ٧٠يوما ) ،(9والتراكيب العظمية كالجمجمة
والصدر والعظام الطويلة بعمر شھرين ) (2والطول الصدغي
االنفي  .(13) Occipitonasal lengthكما يساعد الفحص باالمواج
فوق الصوتية على تحديد الجنس )  ١٠٩-٤٠يوم( من خالل
التوضع النھائي للحدبة التناسلية بين  ٥٤-٤٣يوم من الحمل
والتعرف على االعضاء االتناسلية الخارجية ابتداء من اليوم ٥٥
)  ٧٧-٤٧يوم( ) (15-13وعلى تشخيص استسقاء الرحم
 Hydrometraمن خالل مالحظة حجرات عديمة الصدى
 Nonechgenic compartementsمليئة بالسوائل منفصلة عن
بعضھا بجدران نسيجية مضاعفة رقيقة متموجة من االغشية
 Indulating membranesداخل تجويف الرحم ،كذلك تقيح الرحم
 Pyometraمن خالل الحصول على صورة عاصفة من الثلج
 Snow-storm ultrasonic imageلمحتوى الرحم ) ،(1وتشخيص
الفشل التناسلي مع توقع الحمل في الحمل الكاذب ) (17-5وعلى

المواد وطرائق العمل
اجري البحث خالل موسم التربية  ٢٠١٢-٢٠١١باستخدام
نظام حركي بزمن حقيقي  real-time B-modeللتصوير باالمواج
فوق الصوتية باستخدم مجس خطي  7.5ميغاھرتز للتشخيص
المبكر للحمل ،وذلك بطريقة المسح لقطيع الماعز الشامي الحالب
في محطة بحوث حميمة ) ٥٥كم شرقي مدينة حلب على طريق
الرقة ،وھي تعنى بتربية وتحسين الماعز الشامي ،وتابعة للھيئة
العامة للبحوث العلمية الزراعية في دوما-دمشق( والبالغ عدده
 ٢٥٥عنـزة ) ٥٣عنـزة تلقح ألول مرة ،والباقي سبق لھا أن
ولدت( خضعت لظروف تربية مكثفة وكانت تخرج للمرعى
مرتين يوميا ً ،كما وقد أضيف لھا عليقة مركزة)نصف كيلو لكل
عنـزة يوميا ً ،مع توفير الماء والعناصر المعدنية( .وقد تراوحت
أعمار الماعز بين  ١٠أشھر و ٧سنوات وبوزن  ٤٧-٣٥كغ تم
تلقيحا طبيعيا ً من قبل تيس ملقح وتم تسجيل واقعة التلقيح وحساب
فترة الحمل مع اعتبار تاريخ التلقيح اليوم  ٠من الحمل ،وتم
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تصحيح أطوال فترة الحمل من خالل معرفة تاريخ الوضع .كما
درست بعض المؤشرات الجنينية على جزء من قطيع الماعز) 85
عنـزة ٢٢ :عنـزة تلقح ألول مرة ،والباقي سبق لھا أن ولدت(.
وقد أجري الفحص بجھاز األمواج فوق الصوتية بدون اتخاذ أية
تدابير خاصة في وضعية الوقوف وذلك بطريقتين؛ عبر جدار
البطن و عبر المستقيم.

الفحص عبر المستقيم
أجري الفحص بشكل مكمل للفحص عبر جدار البطن عند
عدم مشاھدة دالئل حمل بالفحص عبر جدار البطن علما ً أن ھذا
الفحص يجرى عادة بين  ٣٠- ٢٥يوما ً من التلقيح ) ،(1وھو
يسمح بمشاھدة سوائل جنينية في مرحلة مبكرة من الحمل )شكل
 .(٢ولقد استخدم نفس المجس الذي استخدم للفحص عبر جدار
البطن وھو مجس خطي ذي اھتزاز  7.5ميغاھرتز تم ادخاله
بلطف في المستقيم بوضع السبابة على سطحه العلوي ،بعد
وضعه مسبقا ً بكيس واقي وتغطيته بمادة الھالم ،وتوجيھه لألمام
 Cranialحيث يتوضع قرني الرحم وذلك حتى مشاھدة المثانة التي
تتميز برقبة مثلثة الشكل  ،Triangular-shaped neckمع دورانه
بزاوية  ٩٠درجة باتجاه وعكس عقارب الساعة للتمكن من فحص
الرحم بشكل جيد ).(9

الفحص عبر جدار البطن
أجري الفحص عبر جدار البطن بشكل مسح لقطيع الماعز
الحالب البالغ عدده  ٢٥٢عنـزة بعد  ٣٠يوم من التلقيح ) ،(5وبما
أن العنـزات لقحت في فترات مختلفة فقد امكن مراقبة التطور
الجنيني وأخذ بعض القياسات الجنينية خالل مراحل الحمل
المختلفة .ونظراً لعدم توفر مجس قطاعي  5-3.5ميغاھرتز
للفحص عبر جدار البطن فقد أجري الفحص باستخدام مجس
خطي  7.5ميغاھرتز من الجھة اليمنى أمام المنطقة االربية بين
الضرع والقائمة الخلفية بعد ابعاد خصل الشعر مكان وضع
المجس ووضع مادة الھالم على الجزء من المجس الذي يحوي
حبيبات الكريستال مع ازاحه المجس بالقدر الكافي باتجاه االعلى،
أو تحريكه عرضيا ً across the widthوتدويره حول محوره
الطوالني للفحص الكامل للبطن .ويكفي عادة مالحظة وجود
سوائل ) اكياس حملية( في الرحم أو فلقات رحمية أو اجزاء من
الجنين لتشخيص وجود حمل ) (١كما في الشكل .١

شكل  :٢الفحص عبر المستقيم ،في االعلى حمل توأمي لجنين
بعمر ٤٣يوم ،في االسفل حمل توأمي ،تشكيل سائل امنيوني بعمر
 ٢٧يوم.
قياسات الجنين خالل فترة الحمل
أخذت أبعاد األجنة في مراحل مختلفة من الحمل على جزء
من قطيع الماعز بلغ تعداده  ٨٥عنـزة ،وقد تم حساب معادل
االرتباط بين قياسات الجنين المختلفة وعمر الحمل ،ورسم خط
االنحدار  Linear regression lineوالحصول على المعادلة

شكل  :١الفحص عبر جدار البطن ،في االعلى الكيس الحملي
بعمر  ٤٩يوم ،في االسفل االغشية الجنينية بعمر  ٢٨يوم.
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 ١٠٩يوم وذلك لزيادة حجم الجنين وانضغاطه بين أجزاء الجنين
األخرى ) ،(9وكذلك بسبب اختالفات في توضع وھيئة الجنين
 .(21) Variety of fetal location and postureويبين الشكل ٣
مقاطع مختلفة للرأس من بينھا المستوى القمي  Coronal planeذو
الشكل البيضاوي ويالحظ في منتصفه خط المنصف لمنجل المخ
 Falx cerebri mid lineوالذي يقسم المخ إلى نصفين متماثلين
 ،hemispheresوعلى جانبيه تشاھد القرون االمامية poterior
 hornsللبيطينات الجانبية .lateral ventricules

الخاصة لخط الميل  Trendlineللرسم النقطي scatter plot
باستخدام برنامج .Microsoft office Excel 2007

قياس قطر رأس الجنين
يتم قياس قطر الرأس االعظمي  Maximum head widthأو
 Bi-parietal diameterبين  ١٠٩-٤٠يوم ) .(9,8ويجري القياس
عادة من السطح القاصي  outer distalإلى السطح الداخلي الداني
inner proximalللجزء العلوي لصندوق الدماغ Cranium
) .( calivariumعلما ً أن قياس قطر رأس الجنين يصبح صعبا ً بعد

المستوى القمي Coronal plane

السطح القحفي occipital l plane

المستوى المستعرض Transversal plane

المستوى السھمي Sagital plane

شكل  :٣صور لجھاز االمواج فوق الصوتية تبين مقاطع مختلفة للرأس أخذت من الماعز الشاميFalx cerebri mid ،
line(FCM),Thalami(TH), Lateral ventricul(LV), Corpus callosum(CC) cisterna magna(CM), Cerebelum(C), Cisterna
)magna(CM), anterior horn of lateral ventricul(AHLV), posterior horn of lateral ventricule(PHLV), Posterior horn(Atrium
(PH), Corpus collasum(5), Chorroid plexi(CP), Cavum septi pellucidi(CSP).

مرحلتين من الرأس إلى منطقة القلب ،ومن منطقة القلب إلى نھاية
العجز عندما يكون الجنين في وضعية منحنية ) .(12,9وتبعا ً لـ
 (18) Buckrellفإن طول الجسم يجب أن يساوي أو يزيد عن ١٠
سم بعمر  ٦٢من الحمل وإال سيكون الجنين مھدداً باالسقاط )شكل
.(٤

قياس طول الجسم
ً
يجري قياس طول الجسم مرة اسبوعيا ) (9بين االسبوع
الخامس والعاشر ) ٨٩-٤٠يوم( وذلك بتمرير خط قياس على
شاشة جھاز االمواج فوق الصوتية من أعلى جزء من الجمجمة
إلى نھاية العجز عندما يكون الجنين في وضعية منتصبة ،وعلى
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قياس قطر الفلقات الرحمية
يقاس عادة حجم الفلقات الرحمية )شكل  (٥بين  ٩٠-٧٠يوم
أو  ١٢-١٠اسبوع ) ،(9ومع كبر حجم الجنين وتمدد جدار الرحم
يصبح من المستحيل قياس القلقات الرحمية بعد  ٩٠يوما ً ).(22
كما أن رؤية الجنين تصبح على نحو ما غير ممكنة عبر المستقيم
بعد  ٤٠-٣٥يوم وعبر جدار البطن بعد  ١٠٠يوم لزيادة حجم
الفلقات الرحمية ).(12
النتائج
التشخيص المبكر للحمل
بلغت نسبة الحمل بالفحص عبر المستقيم وعبر جدار البطن
من خالل مشاھدة حويصالت جنينية  Embryonic vesiclesأو
الفلقات الرحمية محاطة بالسوائل الجنينية أو الحميل )شكل (٦
 %98.4مع دقة في تشخيص الحمل عبر المستقيم وعبر جدار
البطن للحاالت االيجابية والسلبية  %97.3و  %80على الترتيب.
ولقد سمح الفحص عبر المستقيم من التأكد من النتائج السلبية
واكتشاف بعض الحاالت االيجابية )سلبية كاذبة( وبالتالي تصحيح
نتيجة الفحص عبر جدار البطن من خالل مشاھدة التجاويف
الرحمية وھي مليئة بالسوائل أو رؤية الفلقات الرحمية أو تراكيب
جنينية.

شكل  :٤قياس طول الجسم  ،crown-rump lengthفي االعلى
جنين بعمر  ٥٤يوم ،في االسفل جنين بعمر  ٤٩يوم.

 ٤٩يوم

 ٩٦يوم

 ١٠٢يوم

 ٥٠يوم

 ١٢٣يوم

 ١٠١يوم

شكل  :٥قياس حجم الفلقات رحمية .placentomas diameter
٣٩
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حمل توءمي ثالثي بعمر  ٤٣يوم

كيسان حمليان بعمر  ١٧يوم

جنين بعمر  ٤١يوم

جنين بعمر  ٣٥يوم

االغشية السخدية  Allantoic sacsوالحبل السري بعمر  ٤٥يوم

الحبل الشوكي بعمر  ٥٢يوم

شكل  :٦صور ايكوغرافي تظھر الكشف المبكر للحمل.
االعضاء التناسلية وذلك لقلة الصور المتاحة والخاصة بتحديد
الجنس ،لذا سنكتفي بعرض بعض الصور التي تبين وجود تركيب
ثنائي الحجرة  Bilobar structureعالي الصدى ) (23ذيليا ً بشكل
قريب جداً أو متاخم للحبل السري في حال الذكر )ب و ت من
الشكل  (٨بعكس االنثى التي ال يظھر لديھا ذلك وإنما حدبة
تناسلية عالية االضاءة  Highlighting GTقريبا ً جداً ) (23من
الذيل )آ و ث من الشكل  ،(٦وقد تظھر حلم الضرع  nipplesفي
مؤخرة البطن .ويشير  (24) Barbosa Santosإلى امكانية تحديد
الجنس بين اليوم  ٧٧-٤٧من الحمل بدقة قدرھا  %١٠٠لنموذج
الوالدة االحادي و 72.7%لنموذج الوالدة الثنائي.

التعرف على التراكيب الجنينية
الشكل  ٧يبين أجزاء جنينية مختلفة كقطر الجسم وطول
االضالع وطول المحور الطويل والقصير للقلب ،وقطر الحبل
السري والذي يقاس في مقطعه الطوالني في أي جزء مستقيم
خالل طريقه من المشيمة إلى الكبد وذلك من االسبوع الثامن حتى
نھاية الحمل ) (23علما ً أن مشاھدة ھذه االجزاء من الجنين ساھم
كثيراً في تشخيص الحمل ولم يقدر من خاللھا عمر الحمل لقلة
الصور المتاحة.
كما لم يجرِ تحديد الجنس  Fetal sexingبعد  ٥٥يوماً
باالعتماد على التوضع النھائي للحدبة التناسلية وتحديد ھوية

٤٠
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قياس قطر الجسم Transversal abdominal
 diameterبعمر  ٥٦يوم

قياس قطر الحبل السري Umblical cord
 diameterبعمر  ٧٤يوم

قياس طول اضالع الصدر Rib length
measurement

قلب جنين بعمر  ٤٧يوم

قلب جنين بعمر  ٩٧يوم

قلب جنين بعمر  ٧٩يوم

شكل  :٧قياسات جنينية.
وقد لوحظ )جدول  (٢انخفاض الزيادة في حجم الفلقات الرحمية
بعد  ٩٨يوم مما يدعو لالفتراض أن منحنى النمو يبلغ ذروته
بعمر  ١٢١يوما ً .كما سجلت حجوما أكبر من  ٣سم إذ بلغ حجم
الفلقات الرحمية  3.2سم بعمر  ١١٥يوم ليصل 4.35سم و4.08
بعمر حمل  ١٢١يوم  ١٢٦يوم على الترتيب.

قياسات الجنين
أظھرت النتائج ارتباط ايجابي قوي وقوي ) (R=0.83بين
عمر الحمل وحجم الفلقات الرحمية .أما قياسات الجنين االخرى
كطوله وقطر رأسه فلم تتجاوز نسب االرتباط )( R=0.05
و) ( R=0.42على الترتيب .ويبين الشكل  ٩عالقة االنحدار
الخطية بين حجم الفلقات الرحمية وعمر الحمل.

٤١
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-آ-

-ب-

-ت-

-ث-

شكل  :٨تحديد الجنس من خالل توضع الحدبة التناسلية وشكل االعضاء التناسلية.
جدول  :٢قطر الفلقات الرحمية من  ١٢٦-٣٥يوم.
عمر الحمل/

يوم
50-35
75-51
98-76
126-101

قطر الفلقات
الرحمية/مم
4.17 ±9.875
7.35 ±14.825
5.5 ±23.2
8.18 ±33.32

نسبة الزياد ة
%
50.1
56.5
43.6

المناقشة
توافقت النتائج مع  Doizéواخرون ) (19بخصوص تشخيص
الحمل عبر المستقيم بين  ٢٠-١٦يوما ً من خالل مالحظة األكياس
الحملية فقد شوھدت فجوات أو سوائل أو اكياس حملية اعتباراً من
اليوم السابع عشر من الحمل .علما ً أن  (8) Husseinاستطاع
تشخيص الحمل في الماعز الشامي عبر جدار البطن بين ٧٥-٢١
يوما ً باستخدام مجس دقيق محدب  Micro-convexبدقة وصلت
 ،%100أما  Kasikiواخرون ) (9فقد سجل نسب حمل ودقة في
تشخيص الحمل في الماعز المصري البلدي في مصر بلغت
 95.5% , 100%باستخدام مجس قطاعي ، Sectorكذلك استطاع

شكل  :٩الرسم النقطي  Graph plottedمع عالقة االنحدار الخطية
بين حجم الفلقات الرحمية وعمر الحمل.
ويتضمن الجدول  ٣المعادالت الرياضية التي تعبر عن
العالقة الخطية بين كل من قياس قطر القلقات الرحمية وقطر
الرأس وطول الجسم وقطر الحوصلة الجنينية ،وبين عمر الحمل
في الماعز الشامي مع معامل ارتباط كل من المؤشرات الجنينية
المدروسة مع عمر الحمل.
٤٢

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٧العدد (٤٤-٣٥) ٢٠١٣ ،١

 Barbosa Santosواخرون ) (٢٤وھو ) .( R=0.45أما معامل
التحديد للعالقة الخطية فبلغ  r2= 0.69) r2= 0.68للعالقة غير
الخطية  (Polynomial regressionوھو قريب جداً من الذي حصل
عليه ) (25وھو ) .(r2=70كما أظھرت النتائج وجود ارتباط
معتدل) ( R=0.43بين بين قطر الحوصلة الجنينية وعمر الحمل.

 Medanواخرون ) (2تشخيص الحمل في اليوم  ٦٠من الحمل
بدقة وصلت  % ٩١,٧بخالف ) (12,9لم يظھر ارتباط ايجابي
قوي بين عمر الحمل و قياسات الجنين كطوله وقطر راسه إذ لم
تتجاوز نسب االرتباط ) ( R=0.05و)( R=0.42على الترتيب .أما
بالنسبة لحجم الفلقات الرحمية فكان االرتباط ايجابيا ً وقويا ً
) ( R=0.83وأعلى من معامل االرتباط الذي حصل عليه

جدول  :٣صياغة العالقة بين قياسات الجنين وعمر الحمل في الماعز الشامي.
نوع القياس
قطر الفلققة الرحمية
قطر الرأس
طول الجسم
قطر الحوصلة الجنينية

معامل االرتباط

العالقة بين قياسات الجنين وعمر الحمل

R=0.83
R=0.42
R=0.05
R=0.43

y=0.331x-6.054
y=0.085x+2.375
y=0.025x+15.79
y=0.219x+13.55

عامل التحديد
R2 =0.682
R2 =0.176
R2 =0.003
R2 =0.181

فقد صيغت كالتالي،y=0.331x-6.054 :علما ً أن  Ottواخرون
) (31قد عبر عن االرتباط الخطية بين عمر الحمل وبين حجم
الفلقات الرحمية في ماعز مختلط )في غالبيته البي مع عروق
اخرى كالسانين وتوغنبرغ والمانشا( بالمعادلة التالية )=70.34
 .(GA=28.74+1.80PL_e,r 2كما أن الباحث  Bealواخرون )(5
قد عبرعن العالقة الخطية بين عمر الحمل وقطر الرأس في
الماعز السانين بالمعادلة التالية y=2.675+3.229x :بينما عبر
عنھا  (٨) Husseinفي الماعز المصري البلديBPD=0.055x- :
عبر ) (12عن العالقة الخطية بين عمر الحمل وطول
 .1.431كما
ِ
الجسم في الماعز السانين بالمعادلة التاليةy=4.712+0.445x :
بينما عبر عنھا ) (9في الماعز المصري البلديCRL=0.464x- :
.17.769
ً
وتجدر االشارة أخيرا إلى أنه لم يستخدم في البحث سوى
مجس واحد خطي  ،7.5 MHzعلما ً أن الفحص باالمواج فوق
الصوتية عبر جدار البطن يجرى عادة بواسطة مجس قطاعي
 ،(32،9) Sectorأو محدب  Konvexأو بطني خطي محدب
 (10,12) Abdominal Curve linear transducerبتردد ٥– 3.5
 MHzليسمح بدخول الصدى بعمق أكبر.

وبخالف ماشار اليه  Abdelghafarواخرون ) (21بلغ نمو
الفلقات الرحمية ذروته بعمر  ١٢١يوما ً وليس  ٩١يوما ً ،كما زاد
قطر الفلقات الرحمية عن  ٣سم ) (١٥ ،١٤،١١فقد بلغ  3.2سم
بعمر  ١١٥يوم وتجاوز  ٤سم بعد  ١٢٠يوما ً من الحمل .كما أن
مشاھدة الفلقات الرحمية بعد  ١٠٠يوما ً بالفحص عبر المستقيم
وعبر جدار البطن يبقى ممكنا ً على نقيض ما أشار اليه
 Abdelghafarواخرون ) (21وبالتالي فإنه من الممكن تقدير عمر
الحمل من خالل حجم البالسنتوما حتى  ١٢٦يوما ً وذلك على
الرغم من وجود اختالفات من حيث طول فترة الحمل )(٢٧-٢٦
لدى عروق الماعز ) ١٦٢-١٤٢يوم( ،وصعوبة معرفة تاريخ
التلقيح بسبب تعرض حوالي  % ٤٤من العنـزات لدورات شبق
قصيرة ) ٧-٥أيام( ولمرات عدة في بداية موسم التناسل )(29،28
ووتأخر الوضع الناجم عن ذلك .ويبدو ) (23أن ھناك زاوية معينة
يجب اعتمادھا لمشاخصة ومتابعة تطور اعضاء الجنين كالقلب
والفلقات الرحمية واالعضاء التناسلية ،فاألجزاء الجنينية تأخذ
اشكاالً محتلفة إذ ما شوھدت من زوايا مختلفة فمثالً تأخذ الفلقات
الرحمية شكل الحرف  Oعندما ترى في مقطعھا
الطوالني longitudinal sectionوشكل الحرف  Cفي مقطعھا
المستعرض .(30) Cross section
علما ً أن حجم الفلقات الرحمية يختلف حسب عدد الحمول في
البطن ،فھو يزيد في النعاج ذات الحمل التوءمي عن مثيالتھا ذات
الحمل المفرد ) 0.45±8.2مم مقابل  0.56± 6.6مم( ،لكنه ال
يتضاعف بنفس القدر ) x3.59للحموال التوءمية مقابل x5.15
للحمول الفردية( ) .(10وبذلك يصبح حجم الفلقات الرحمية في
الحمول التوءمية في نھاية االسبوع الثاني عشر أقل من مثيله في
الحمول الفردية ) 0.63±29.47مم مقابل  1.62± 34.02مم( .علما ً
أن حجم الفلقات الرحمية ال يتوافق مع عمر الحمل إال في %٦٦
من الحاالت مع ھامش  7+أيام ،لكن مع زيادة ھامش االيام إلى
 ١٤يوما ً يصبح التوافق عاليا ً وبنسبة  .(31) %٩٦أما بالنسبة
للعالقة بين قطر القلقات الرحمية وعمر الحمل في الماعز الشامي

يستنتج مما سبق ان نسبة الحمل في محطة بحوث حميمة
 ،%98.4وبلغت الدقة في تشخيص الحمل عبر المستقيم وعبر جدار
البطن  %97.3و  %80للحاالت االيجابية والسلبية على الترتيب،
ويسمح الفحص عبر المستقيم من التأكد من النتائج السلبية

واكتشاف بعض الحاالت االيجابية )سلبية كاذبة( وبالتالي تصحيح
نتيجة الفحص عبر جدار البطن من خالل مشاھدة التجاويف
الرحمية و/أو الحويصالت الجنينية ،وجود ارتباط
ايجابي) ( r2=0.83ومتوسط) ( r2=0.42وضعيف) ( r2=0.05بين
عمر الحمل و بين قطر القلقات الرحمية وقطر الرأس وطول
الجنين على الترتيب .وجود ارتباط ايجابي متوسط) ( r2=0.43بين
عمر الحمل و بين قطر الحوصلة الجنينية بين  ٦٨-٢٧يوما ً.
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