
 ٌؼزجش ػؼق انكلبءح انزُبسهٍخ ػُذ انًبػض أحذ أسجبة انزُسٍن

 ثسجت ركشاس انشجن ٔطؼٕثخ انحًم

 صٌبدح  كهلخ انزشثٍخ دٌٔ انحظٕل ػهى يشدٔد أٔ اَزبط يهًٕط

 يزًضم ثبنًٕانٍذ ٔانحهٍت

 ًكهلخ انًؼبنغخ انٓشيٍَٕخ )رشكم انحٍٕاَبد ػجئأً ػهى انًشث

 (ٔاإلسزشبسح انطجٍخ انجٍطشٌخ

 

 

 



 21.390يٍ أؿُبو انؼٕاط روذس ثُحٕ  يًٓخرًزهك سٕسٌخ صشٔح 

أيب انًبػض ،( يهٌٍٕ سأط حهٕة 7.150يُٓب ) يهٌٍٕ سأسبً 

ٌٔجهؾ انشبيً كٍؼذ يٍ أهذو انؼشٔم انؼبنًٍخ انًُزغخ نهحهٍت، 

 .( سأط حهٕة 21710يُٓب ) سأسبً  33330رؼذادِ 

 أنق  44.3أنق ٔ  94.9انًبػض انغجهً انحهٕة ٔؿٍش انحهٕة

انًغًٕػخ اإلحظبئٍخ انضساػٍخ انسٌُٕخ، )ػهى انزشرٍت 

2006  .) 

 



االػزًبد ػهى : ٔاهغ رشثٍخ انًبػض انشبيً كٕاهغ األؿُبو

نى رسبػذ انظشٔف انغٌٕخ ػهى انزطٕس انؼذدي ٔإثشاص -انشػً

 .انوًٍخ انٕساصٍخ

 ًَوظبٌ أػذاد انًبػض انشبيً الَحسبس يُبؽن انشػ

خشٔط ؿٍش -َوظبٌ أػذاد األيٓبد ٔاَثبء)ٔحسبسٍزّ 

 (.يششٔع نشؤٔط انًبػض انشبيً

انزظحش ٔاَخلبع انًٕاسد انطجٍؼٍخ 

 ػجٕس أػذاد كجٍشح يٍ انوطؼبٌ ػجش انحذٔد ثسجت انظشٔف

 انحبنٍخ

 



 (  7حٕانً )حٍش رزٕانى دٔساد انشجن انُؼبط يٕسًٍخ رؼزجش

 أٌهٕلخالل يٕسى انزُبسم يٍ أٔاخش حضٌشاٌ إنى  َٓبٌخ 

 (  كؾ 50-40ٔصٌ ) شٓش  10-7ػًش انجهٕؽ انغُسً نهضُبٌب

 ٔانزكٕس حٕانً ػبو 

 ًٌٕو ٔؽٕل كزشح  17ؽٕل انذٔسح انزُبسهٍخ ػُذ األؿُبو حٕان

سبػخ ٌٔحظم انزجٌٕغ هجم َٓبٌخ انشجن  35-30انشجن 

 سبػبد  8 -6ثحٕانً

ٔهذ انزهوٍح انزُبسهً انٍٕو انضبًَ نجذاٌخ انشجن. 

 



 لإلناث لمذكور
 153-475يومًا بمعدل  653-266)أشهر 9-8 عمر النضج الجنسي

 (يوماً 
 أشهر7-8

كغ 50-40كغ لمذكور، 70-60بوزن )أشهر أحياناً  9-7شهر عادة،  18-14 عمر التمقيح التناسمي
 (لإلناث

 (من أواخر تموز إلى نهاية تشرين الثاني )من أول الخريف حتى منتصف الشتاء موسم التمقيح
عدد دورات الشبق خالل 

 الفصل التناسمي
 دورات 7-9

 (يوماً  4.7±  18.7يومأ وبمتوسط قدره  26-15بين )يوم 3±21 (الشياع)طول دورة الشبق
عدد التمقيحات الالزمة 

 لإلخصاب
 لإلناث بعمر سنتين ونصف 1.67تمقيحة لإلناث بعمر سنة،  1.38

 (ساعة 72-24)ساعة 40 مدة الشبق
 (ساعة من بداية الشبق 36بعد ) قرب نهاية الشبق  وقت اإلباضة

 انخصائص انرُاعهُح نهًاػض



 انرُاعهُح انذوسج



 أعثاب ظؼف انخصىتح أو انؼمى
 

أعثاب صحُح 

أعثاب فُضتىنىخُح 

 هشيىَُحأعثاب 

أعثاب غزائُح 

انرهاتاخ ذُاعهُح 

(صثغُح وخُُُح)أعثاب وساثُح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



أعثاب صحُح 
 ..(ظؼف -هضال)عىء انحانح انصحُح•

 غفُهُاخ داخهُح وخاسخُح•

 ذؼفٍ انمذو وػشج•

يشض االخهاض )األيشاض انًغثثح نالخهاض •

، ( ذىكغىتالصيا )، داء انًمىعاخ انغُذَح (انثشوعُال)انغاسٌ

 (انكاليُذَا انغًُُح)يشض االخهاض انًؼذٌ 

 (كُرىصط) أيشاض اعرمالتُح•

 أيشاض انكثذ وانكهً•



أعثاب فُضتىنىخُح 
ذأخش ذفؼُم يشكض انىغاء تغثة ػذو اكرًال ػًش ووصٌ انُعح اندُغٍ •

 (كغ 6.7±35.6َىو ،475±153)

انشاخغ تغثة آنُح انرهمُى ذفؼُم ) LHو  FSHاظطشاب فٍ اِنُح انًُظًح الفشاص •

يًا (  االعرشوخٍُ وانثشوخغرشوٌ: يغرىي انهشيىَاخ انًثثطح نًىخهاخ انمُذ اسذفاع 

 ثثُػ انىغاءَؤدٌ إنً 

ًَى ػذد كثُش يٍ انحىَصالخ غشاف انرٍ الذصم إنً ) االعرحانح انركُغُح انًثُعُح •

 LHولهح إفشاص  FSHرسوج انًُى وانُعح َظشا ًنضَادج إفشاص هشيىَاخ انحاثح اندشَثُح 

 (. انالصو نحذوز االتاظح 

اظطشاتاخ خصىتح َاخًح ػٍ ػذو اإلتاظح أوػذو ذضايُها يغ ولد انرهمُح أو ظؼف •

 انُعح انحىَصهٍ

ذو َضول صغش حدى انخصً، ػ: اعثاب ذرؼهك تانزكش انًهمح•

وتماء إحذاهًا أو كهرهاهًا فٍ انمُاج االستُح أو فٍ   Crytorchidism انخصُرٍُ

 انثطٍ، 

وفُه َُضل خضء يٍ االحشاء فٍ كُظ انصفٍ يًا َؤدٌ انٍ ظًىس  Hernia فراق•

 ،  انخصُرٍُ

 .صَادج ػذد االَاز انًؼذج نهرهمُح•

   

 

 

 



 انًظهش انطثُؼٍ نؼعى انرُاعم فٍ انًاػض -(1)شكم سلى 

خالل المرحلة الصفراء والمرحلة  wave-like patternتنمو للحوٌصالت فً الحجم بشكل منتظم 

الحوٌصلٌة وبشكل مرتبط بهرمون المنشط المنسلً الغونادو تروفٌن، والحوٌصل السائد من الموجة 

الحوٌصلٌة االخٌرة هو الذي تحصل فٌه اباضة لكن هناك حاالت تحصل اباضة فً حوٌصلٌن سائدٌن من آخر 

 موجتٌن حوٌصلٌتٌن



 عسى أطلش حًهً: 2شكم 



 (صجٍؾ انٕؽبء - انٍخ انزهوٍى انشاعغ)صٌبدح االسزشٔعٍٍ:(  3) شكم سهى 

 أسباب فٌزٌولوجٌة



 خهم كً  انًُٕ  انحٌٕظهً ٔػؼق كً االثبػخ :(  4)شكم سهى

 أسباب فٌزٌولوجٌة



أعثاب غزائُح 
 ًَؤدٌ اَخفاض انثشوذُُاخ فٍ انؼهُمح تًا َرُاعة يغ انحانح انفُضَىنىخُح واالَراخُح إن

 حاالخ انرمىَط نثشوذُُاخ اندغى 

 ذظهش حاالخ ال شثك واَخفاض انفؼانُح انرُاعهُح تغثة َمصاٌ انطالح فٍ انؼهُمح

 (، عناصر معدنٌةEسٌلٌنٌوم، فٌتامٌن )  وانؼُاصش انًؼذَُح

 َؤدٌ عىء اإلياهح إنً  انردفاف واظطشاتاخ ذىاصٌ انشىاسد 

ٍُاعُرىٌ، )غالح فٍ انؼهُمح إنً ذشاكى االخغاو انكُرىَُح/َؤدٌ اخرالل انرىاصٌ تشوذ

فٍ انذو وَرشافك رنك يغ اسذفاع ( حًط تُراهُذسوكغٍ تىذشَك وحًط اعرىاعُرُك

وانُىسَا فٍ Non-esterified fatty acids (NEFA )االحًاض انذهُُح انحشج 

 Fatانًصىسج وتانرانٍ إنً هضال َرُدح ألكغذج انذهىٌ يٍ أخم اَراج انطالح 

mobilisation 

 َؤدٌ اصدَاد انثشوذُُاخ فٍ انؼهُمح إنً  اسذفاع انُىسَا فٍ انذو 

ٌاندغى ذخشَة و (خافح يادج /%20-15 يٍ أكثش ) انؼهُمح فٍ انثشوذُُاخ صَادج َؤد 

 اِصوذُح انًىاد صَادج تغثة  األصفش
 

 (.. انشحى ذمُح ، انشحى اعرغماء انًشًُح، احرثاط) ذُاعهُح انرهاتاخ 



(وخُُُح صثغُح)وساثُح: 
 (انزكش اخد)chimaera XX\XY خًُشَح•

 .XXY/XY  61,الجنس موزاٌكٌة أو ذضَك•

 

انهًُفاوَح انخالَا فٍ صثغُح شزوراخ  
 %30.7 ) ملوثة بمٌاه مروٌة حقول فً ترعى التً الحٌوانات فً حدوثها فرصة تزداد

 بالحقول مقارنة مستنقعٌة بمٌاه الحقول تسمٌدال طرٌقة فٌها ٌستخدم أو ،(%21.6 مقابل

 (6.4% مقابل 40.2%) ملوثة بمٌاه المروٌة

 السوٌة الصبغٌة الصٌغة حول Aneuploidy الصبغً العدد فً اختالفات•

Peridiploidy االستوائٌة اللوحات بٌن 

 Chromos. fragmentaion صبغً (تجزؤ)تشذف •

 ارتباط مناطق أو أثالم )عن Breaks & Gaps وغٌركاملة كاملة صبغٌة كسور•

 (المتأخٌن الكروماتٌدٌن كال فً أو أحد فً كروماتٌن فً االنقطاع كاملة غٌر أو ضعٌفة

 Translocations روبرتسونٌة ازفاءات) Rearrangementsالمراتبات •

t:5/15، 6/15، 16/17 وخبن Deletions ) 



 .XXY/XY  61,الجنس موزاٌكٌة أو ذضَك•

y 

شذوذ فً المظهر العام للعنـزة متمثل بانخفاض فً ارتفاع 

 الغارب وقصر فً طول الجسم وصغر الفتحة التناسلٌة



 عند عنـزة( 2n=56)محضر بعدد صبغً 

 عند تٌس ملقح( 2n=59)محضر بعدد صبغً 

 عند تٌس ملقح( 2n=60)محضر بعدد صبغً 

y 

 ازفاء روبرتسونً

 كسور صبغٌة 



ظاهرة االناث التؤامٌة الشاذة   Free martinsm   تحصل عند االبقار واالغنام

 والماعز نتٌجة التحام األوعٌة الدموٌة بٌن مشٌمتٌن لجنٌنٌن توأمٌن إحداهما ذكراً واآلخر أنثى

  Antimullrianبسبب انتقال هرمون التستوستٌرون والهرمون :اسباب هرمونٌة 

Hormone  المؤدي الضمحالل قناة مولرMullerian (Paramesonephrian) 

duct  ( التى ٌنتج عنها طبٌعٌاً قناة تناسلٌة أنثوٌة فى المراحل المبكرة من الحمل ) من الجنٌن

 Wolffianالذكر إلى الجنٌن اآلخر األنثى مما ٌؤدى إلى المحافظة على قناة وولف 

(Mesonephric) duct  وتتمٌز ( التى ٌنتج عنها قناة تناسلٌة ذكرٌة واضمحالل قناة مولر

بشكل كامل وال ٌتطور التناسلً صغٌر  هام تبدو عند والدتها طبٌعٌة اال ان جهازوائتإناث بوالدة 

الن المهبل ٌكون اصغر من المهبل الطبٌعً بطبٌعة الحال عقٌمة  تكونوشبه ذكري مظهر مع 

 .،بٌنما ٌكون المبٌضان شاذٌن، وكذلك الرحم

من األخ الذكر عبر االوعٌة السخدٌة ( XY)انتقال نسب مختلفة من الخالٌا تغثة اسباب وراثٌة 

(XX\XY chimaera) 

 

 

 

 

 الخنوثة فً الماعز

 ظاهرة الخنوثة المرتبطة بانعدام القرونintersexuality linked with hornlessness  



 (السائدP مورث انعدام القرون )ظاهرة انعدام القرون

   PPخناث    Pp            PPxتزاوج ذكور واناث عدٌمة القرون من النمط الوراثً
تتضمن بصورة   DNAمن الحمض النووي ( kb-11.7)قطعة  deletionبخبن  متمثلة mutation طفرة 

:  جٌنٌن هما  transcriptionؤدي إلى تعطٌل نسخ ت  repetitive sequencesاساسٌة متتالٌات متكررة 

PIS-regulated transcript number1  (PISRT1  ) وforkhead transcription factor 

gene  (FOXL2)  وإلى متالزمة انعدام القرونpolled intersex syndrome (PIS ) والتباس أعضاء

 XX.فً االناث الخناث ذات التركٌب الوراثً التناسل 



  ٌتمتع االلٌلP   صعدة متعددة أالمسؤول عن انعدام القرون بقدرة على التفاعل على السائد

multiplicity des actions : 

 فً االناثPP  ًالمؤنثة وراثٌا: XX  إلى تشكٌل خصى ضامرةhypoplastic testicules   ًف

 (رحم) المنطقة االربٌة مع اجزاء من اعضاء تناسلٌة انثوٌة

خصوٌة الٌعلل اكتساب الصفات الذكرٌة إلى إفراز هرمون التستسترون من التراكٌب المبٌضٌة شبه و

خصى مبٌضٌة أو غدد منوٌة تحتوي خالٌا حبٌبٌة وبعض الحوٌصالت  )المتشكلة فً البطن أو مناسل 

 .  Primary follicules)األولٌة 

 التركٌب الوراثً لحاالت الخنوثة 

القرون هو  ةعدٌم,XX60 أو,XY60 ، 

بقرون ,XY 60 ، 

 ( الكاذبة)فً بعض الذكورPP  بتركٌب وراثً ذكري XY : ًٌحصل انسداد احادي أو ثنائً الجانب ف

 نتٌجة التأثر الشدٌد بمورث انعدام القرون  Granuloma البربخ ناجم عن ورم حبٌبً 

 

 المسؤول عن انعدام القرون P اآلثار السلبٌة نتٌجة إلنتشار االلٌل 
(55.5 - 52.1)اختالل النسبة الجنسٌة لصالح الجنس الذكري% ، 

 (32.7مقابل % 61.5) زٌادة حاالت الخنوثة فً الوالدات الثنائٌة عن الفردٌة% 

(على الترتٌب% 26.9و % 73.1) األمهات بقرون وبدون قرونمن  زٌادة حاالت الخنوثة 

 تأثٌر عالً المعنوٌة لآلباء(0.007 ≤P ) فً احداث صفة الخنوثة، بٌنما لم ٌكن لؤلمهات الوالدة تأثٌر

 20فقد تسببت ثالثة ذكور لوحدها فً والدة ( P≥0.05 )معنوي فً ظهور صفة الخنوثة عند الموالٌد 

 خنثى، 
 



 د عند خنثى خمل تكون االقنا:  (5)  شكل رقم 

 Gonadal dysgenesisخلل فً تكوٌن المناسل 

 فً الخناث واألورام المرتبطة بها



 خمل في تكوين االقناد عند خنثى:  (6) شكل رقم 

 

 



 

 خهم كً انزكٌٍٕ انًُسهً:(5)شكم سهى 



 (خصية مبيضية مع ورم ظهاري)خنوثة حقيقية:  (7)شكل رقم

              

  

 



 (يشع نٍلٍٍ شزبٌٍ)يشع انًجٍغ انكٍسً( : 8) شكم سهى 



 ً كً خُضىٍُُعػسش :  ( 9)  شكم سهى 

ٔسو خضشي ديٕي  Dysgerminosa ))ٔسو اَزبشً اًٌٍ 

 أٌسش

        



عند خنثى مع  (كيسة عجائبية صمبة أو نظير األدمة)ورم مبيضي مسخي ثنائي الجاني:  (10)شكل رقم 
 عمى طول قرني الرحم Leiomyomasاورام لحمية 

 

          



 يغ ٔسو حجٍجً ؿذٔو يظهً ثسٍؾ(: 11)  شكم سهى

       

          



 إنسداد الجهاز التناسمي والمهبل أمام الفتحة البولية :(12)شكل رقم 
 عند أخت ذكر( disease   White heifers مرض العجالت البيضاءمشابه ل)

  

 

 

 



 ثنائي الجانب متعدد المسكن ورم مخاطيني( 13)شكل رقم 



 ؼمىذشخُص اعثاب ان
كشدٌرخ أو )اسزغٕاة انًشثً نهزؼرشف ػهرى انًشركهخ انزرً ٌؼربًَ يُٓرب انوطٍرغ -1

 ..(رخض ػذد كجٍش يٍ اإلَبس

 عٕنخ كً انوطٍغ نهزؼشف ػهى حبنخ انوطٍغ انظحٍخ ٔانـزائٍخ  -2

، سررغالد كررً انؼهٍوررخ انجررشٔرٍٍانطبهررخ ٔحسرربة َسررجخ )دساسررخ رحهٍهٍررخ ػبيررخ  -3

مستتتوٌات بٌتتتا هٌدروكستتً بتتوتٌرات )يررغ رحبنٍررم دو  ..(انزحظررٍُبد ٔانًؼبنغرربد

BHB  و االحماض الدهنٌة الحرةNEFA  فً الدم باعتبارهمتا المؤشتران االكثتر

 (.تأثراً بحالة التغذٌة عند الحٌوانات

كحرررض انًجررربٌغ -FSH-LH ٌرررخخَٕييؼررربٌشح ْش)كحٕطررربد ٔاخزجررربساد -4

تشتتخٌا استستتقاء التترحم متتن ختتالل مالح تتة  حجتترات  ..ثٕاسررطخ عٓرربص االٌكررٕ

عدٌمتتة الصتتدي ملٌئتتة بالستتوائل منفصتتلة عتتن بعضتتها بجتتدران نستتٌجٌة مضتتاعفة 

رقٌقة متموجة من االغشٌة داخل تجوٌف الرحم، وتقٌح الرحم صورة عاصفة متن 

   (الثلج لمحتوي الرحم

بطرٌقتتة االستشتتراط التربستتٌنً   ( صتتبغٌة)القٌتتام بدراستتات وراثٌتتة خلوٌتتة  -5

G-banding 

 





 انرحعُش نًىعى انرُاعم



 حًبٌخ انوطٍغ يٍ األيشاع انٕاكذح ٔانًسزٕؽُخ ٔاإلطبثبد
انطلٍهٍخ ػٍ ؽشٌن  رحسٍٍ انظشٔف انظحٍخ ٔانشػبٌخ 

ٔانزـزٌخ نهوطٍغ ٔػٍ ؽشٌن رطجٍن ثشَبيظ انزحظٍٍ انسُٕي  
 .ػذ األيشاع ٔانًؼبنغبد ػذ انطلٍهٍبد انذاخهٍخ ٔانخبسعٍخ

 يشاهجخ انزُبسم ٔحظش حبالد ؿٍبة انشجن ٔػٕدح انشجن ثؼذ
انزهوٍح انزُبسهً ػُذ اإلَبس ثـٍخ رُسٍوٓب أٔ يؼبنغزٓب ٔرنك 

 .نضٌبدح كشص اإلخظبة ٔانحًم
  ًانزُبسهً انكشق كحض انغٓبص )يشاهجخ انُؼظ انغُس

 ..(يشاهجخ انٕصٌ-انخُٕصخانًجكش نحبالد 
يشاهجخ انحًم 

 



GnRH- 1 أي الهرمون المساعد عمى تحريض الهرمون الموتينيLH 
من الغدة النخامية لتحريض الشبق  FSHوالهرمون المحرض لمحويصالت

 داخل موسم التناسل و لزيادة االخصاب المرتبط بالتمقيح

أومثيمه كموبروستينول بغرض حل مبكر  FGF2α بروستاغالندين-2
يوم من  15-6حقن بين ) لمجسم األصفر داخل موسم التناسل و خارجه 

 لتحريض الشبق ( يوم 14-11الدورة أو مرتين بفترة 

 PMSG+يوم 14ممغ 40( فموروجستون أسيتات)FGAاسفنجة -3
  equine curionic gonadotropine :eCG المنشط المنسمي

وحدة دولية بغرض توقيت الشبق واالباضة داخل موسم  600- 400
 التناسل

زيادة الكفاءة التناسمية من خالل المعالجة 
 (توقيت الشبق واالباضة)الهرمونية 

 



 شكشاً نحغٍ اعرًاػكى


