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 هرمون االستروجين تأثير مرحلة نهاية الحمل على مستوى

 والبروجستيرون وبعض مكونات الدم في األغنام العواسية
 

 محمود العكامأ.م.د. ناطق                                            مصطفى خضير عباس الخفاجي

 كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء

 الخالصة : 

 ,18هدفت الدراسة الحالية الى معرفة مستوى هرمون االستروجين والبروجستيرون أثناء مرحلة نهاية الحمل )           

ً , وبعض مكونات الدم في االغنام العواسية . تم سحب  14 ,16 مللتر لقياس  2من الدم حيث وضعت  مللتر 5( اسبوعا

مللتر اخذ مصل الدم لقياس مستوى هرمون االستروجين والبروجستيرون لقياس المعاييركيموحيوية للدم  3معايير الدم و

مقارنة مع االسابيع االخرى   14( لهرمون البروجستيرون عند االسبوع P<0.01تفوق معنوي )وكانت النتائج كالتالي : 

( عند P<0.01اما بالنسبة الى هرمون االستروجين ظهر تفوق معنويا ) ا مستوى هرمون البروجستيرون أذ انخفض فيه

 16( في عدد كريات الدم الحمرعند االسبوع P<0.01وجد تفوق  معنويا ),  مقارنة مع االسابيع االخرى 18االسبوع 

مقارنة مع االسابيع   16مكداس الدم عند االسبوع  (  فيP<0.01بينما حصل تفوق  معنويا ),  مقارنة مع االسابيع االخرى

, مقارنة مع االسابيع االخرى 18( في هيموغلوبين الدم عند االسبوع P<0.01وكذلك لوحظ انخفاضاً  معنويا ), االخرى 

فوق  مقارنة مع االسابيع االخرى ,  وكما سجل ت 14( في تركيز كلوكوز الدم عند االسبوع P<0.01تبين تفوق  معنويا )

مقارنة مع االسابيع االخرى , بينما ظهر تفوق  معنوي  18( في تركيز كوليستيرول الدم عند االسبوع P<0.01معنوي )

(P<0.01 في تركيز البروتين الكلي للدم عند االسبوع )مقارنة مع االسابيع االخرى . 18 

 

 

 

 

EFFECT  OF  STAGE  LATE  PREGNANCY  ON ESTROGEN  AND  

PROGESTERON  HORMONE LEVEL,  SOME  BLOOD  IN  

AWASSI  SHEEP 
Mostafa Khudhair AL-Khafaji                                 Assistant Prof  . Natiq  AL-Akkam 

 

 ABSTRACT  

         The aim of the present  study is to know during the level of estrogen and progesterone 

the late- pregnancy phase (14, 16, 18)   Week , and some blood parameters in Awassi sheep. 

Five ml of blood was collocted and put 2 ml for the measuring of blood values and 3 ml of 

seram taken for measuring progesterone and estrogen hormonal level for measuring 

biochemical values of blood. The results were as the follwing a significant increase (P <0.01) 

in progesterone at 14 week of pregnanat compared with other weeks which have adicrease in 

it . As for estrogen, there was a significant cant increase (P <0.01) at 18 week compared with 

other weeks. Red blood cells was found significantly increased (P <0.01)  at 16 week 

compared with other weeks. Packed Cell volume was found to be significantly increased (P 

<0.01) compared to other weeks. A significant dicrease (P <0.01) was found for hemoglobin 

at 18 week compared with other weeks. Blood glucose  concentration was significantly 

increased (P <0.01) at 14 week compared with other weeks. Blood cholesterol concentration 

Was significantly increased ( P <0.01) at 18 week  compared to other weeks. Total blood 

protein concentration  was significantly increased ( P <0.01)  at 18 week  compared to other 

weeks.   
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 الخف اجي والعكام                               (         7022) , 227   - 267:   4عدد 9مجلد /مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

267                                                                 ISSN 2072-3875 

 

 دمة :المق

وهي  األغنام من العراق ثالث سالالت في تربى       

والكرادي والعرابي، والعواسي هي الساللة  العواسي

األكثر انتشاراً في العراق وبعض أجزاء الوطن العربي 

(. تعتمد اآللية التي تدير الحالة 1وتركيا وغيرها )

الفسيولوجية أثناء الحمل والوالدة أساساً على صفات الدم 

أن عملية التناسل تتضمن العديد  ( .2والحالة الهرمونية )

( والشبق Pubertyمن األمور مثل البلوغ الجنسي )

(Estrus( و التبويض )Ovulation و اإلخصاب )

(Fertilization ( و إنغراس الجنين )Embryo 

implantation( والحمل )Pregnancy و الوالدة )

(Parturition( و إنتاج الحليب )Lactation )

( لالم التي Genes associatedوالجينات المرتبطة )

تعد دراسة  إذ ( . 3تتضح بالتأثير البيئي المحيط بالنعاج )

صفات الدم الكيموحيوية مهمة في تشخيص االختالفات 

بين النعاج الحوامل وغير الحوامل ، وقد وجد ارتفاع في 

في مستوى الكلوكوز في الدم خالل فترة نهاية الحمل 

(. أما 4النعاج الحوامل مقارنة بالنعاج غير الحوامل )

بقية صفات  الدم فهى تخضغ لبعض التغيرات خالل 

يعد هرمون االستروجين المنظم  ( .5فترة الحمل )

األساسي لجريان الدم في الرحم وربما يعد هذا هو الدور 

األكثر سيادة لهرمون االستروجين في الحمل وله أدوار 

فهو ينظم اآلليات التي تسمح للجنين  وظيفية أخرى

بتنظيم إنتاج وإفراز البروجستيرون وذلك عن طريق 

 LDLتنظيم وفرة وتواجد البروتين ألدهني واطئ الكثافة 

  Pregnenoloneوالكولستيرول لتحويلها إلى سالف لل

وما يليه من تخليق ستيرويدات مشتقة منه , أن 

ي نمو  وتطور االستروجين والبروجستيرون يساهمان ف

 (.6الغدد اللبنية وإسناد وظيفة الغدة الكظرية في الجنين )

أذ ان هرمون البروجستيرون يرتفع مستواه مع تقدم 

لذا تهدف هذه .  مرحلة الحمل نظراً لتطور المشيمة

 الدراسة إلى 

تأثير مرحلة نهاية الحمل والحالبة المبكرة على معرفة : 

والبروجستيرون , قياس مستوى هرموني االستروجين 

بعض المعايير الدمية وقياس بعض مكونات الحليب 

 خالل فترة الحالبة .

  المواد وطرائق العمل :
أجريت هذه الدراسة في محطة اغنام بركات  

ابي الفضل العباس )علية السالم ( التابعة للعتبة العباسية 

المقدسة في محافظة كربالء الواقعة بين طريق )نجف 

ولغاية  2016/10    /1( للفترة من    كربالء

نعجة عواسية والتي شملت  21أذ اختيرت  2017/2/1

فكانت  5نعجة حوامل اما بقية النعاج والبالغ عددها  16

جافة للمقارنة مع الحيوانات الحوامل في الصفات 

المدروسة للتجربة.  تراوحت اعمار الحيوانات 

أخذت .  ( سنوات3-4المستخدمة في التجربة بين )

بوساطة  Jugular veinعينات الدم من الوريد الوداجي 

( سم  5محقنات طبية معقمة بمقدار )
3

 2، إذ ُوِضَع  

منها في أنابيب خاصة تحتوي على مادة مانعة  7سم

 Ethylene Diamine Tetra Acetic Acidللتخثر 

(EDTA)  ونقل إلى المختبر في إناء يحتوي على

ي حصول حاالت تحلل الدم  مكعبات من الثلج لتالف

وتقدير  RBCلقياس القيم الدمية حيث تم حساب تعداد 

Hb  وتقدير (7كما ذكرها )PCV (8)  حسب طريقة ،

 7سم 3في حين وضعت عينة الدم المتبقية وهي بحدود  

في أنبوبة اختبار خالية من أي مادة مانعة للتخثر ولكن 

تحتوي على جل  ثم سمح  للدم بالتخثر لكي تسهل عملية 

عزل المصل منه بعد أن تترك األنابيب الحاوية على الدم 

 3بوضع مائل قليالً وضعت العينات الحاوية على الدم 

دورة /  3000في جهاز الطرد المركزي وسرعة  7سم

دقيقة وبعد ذلك سحب المصل المتكون  15ة ولمدة دقيق

باستخدام ماصة خاصة ، ووضع المصل في أنابيب 

اختبار)أنابيب ابندروف( مرقمة ومعقمة ومحكمة الغلق 

( ْم 20-( إلى )16-وُحِفَظ في المجمدة بدرجة حرارة   )

إلى حين إجراء جميع التحاليل الخاصة بالمكونات 

 الكيموحيوية والهرمونات .

 الفحوصات الكيموحيوية لمصل الدم
تمت عملية القياس )الطريقة الضوئية( وذلك الكلوكوز: 

 من إنتاج شركةباستعمال عدة 

BIOLABO الفرنسية وذلك باستخدام عدة عملKit. 

تمت عملية القياس )الطريقة الضوئية(  البروتين الكلي : 

 Linearمن إنتاج شركة (kit) باستعمال محاليل جاهزة

chemicals  االسبانية. 

تم تقدير مستوى الكولسترول في مصل الكولستيرول :  

 Enzymatic colorimetricالدم بالطريقة اإلنزيمية 

test  باستخدام عدة العملKit   لشركةBiOLOABO 

 S.A.S . 

 الهرمونات 

قدر مستوى هرمون األستروجين :  هرمون األستروجين

 Kitمات المصنعة لعدة العمل في مصل الدم حسب التعلي

وباستعمال تقنية  calbiotech, Incالمجهزة من شركة 

 . (9حسب طريقة ) ELISAجهاز 

 

قدر مستوى هرمون هرمون البروجستيرون : 

البروجستيرون في مصل الدم حسب التعليمات المصنعة 

 .Monobind, Incالمجهزة من شركة  Kitلعدة العمل 

 . ( 10حسب طريقة ) ELISAوباستعمال تقنية جهاز 

 التحليل اإلحصائي :

ً وفق تجربة عاملية       تم تحليل البيانات إحصائيا

(.  استعمل البرنامج 11بتصميم العشوائي الكامل )

 Gene Stant Analysis  اإلحصائي الجاهز 

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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على قيمة النسبة المئوية  (.  كما تم االعتماد19أصدار)

( كدليل على تجانس البيانات C.Vلمعامل االختالف )

بدالً عن الخطأ القياسي لزيادة دقة وكفاءة التجربة وذلك  

( بقيمة الخطأ التجريبي. تم اعتماد مدى C.Vالرتباط )

( كمدى مقبول للعديد من 25-5معامل االختالف )

 (.(12الباحثين 

 اوال: الهرموناتالنتائج والمناقشة : 

 Progesteroneهرمون البروجستيرون 

Hormone   وجود تفوق معنوى   1يتضح من الجدول

 14( للحوامل عند األسبوع  0.01عند مستوى احتمالية )

نانو/غرام( 14.72لهرمون البروجستيرون والذي بلغ )

 12.46والتي بلغت )18   و  16مقارنة باالسبوع 

غرام( على التوالي, ويعزى نانو/ 11.77نانو/غرام( و)

نتيجة بقاء الجسم األصفر في 14 سبب تفوق االسبوع 

الحيوانات الحوامل الذي يزيد من إفراز هرمون 

ً  في   البروجستيرون  وكذلك المشيمة  التي تعمل أيضا

المشاركة على زيادة  إفراز هرمون  البروجستيرون 

وق عند (. أما في غير الحوامل أيضاً فقد ظهر لها تف13)

لهرمون  16( عند األسبوع 0,01مستوى احتمالية )

نانو/غرام( مقارنة  11.38البروجستيرون والذي بلغ )

نانو/غرام(  7.04والتي بلغت ) 18و 14باالسبوع 

نانو/غرام( على التوالي. وكذلك تفوق المتوسط  6.62و)

(  0.01االجمالي للحوامل معنوياً عند مستوى احتمالية )

نانو/غرام(  12.98لهرمون البروجستيرون والذي بلغ )

مقارنة بالمتوسط االجمالي لغير الحوامل والذي بلغ 

أن سبب ارتفاع تركيز هرمون نانو/غرام( ,  8.35)

البروجستيرون  مع تقدم الحمل يعود الى التطور 

الحاصل للمشيمة خاصة بعد مرور شهر من مدة الحمل 

 إذ تبدأ بأداء 

وظيفتها, ويعد إفراز هرمون البروجستيرون المشيمي 

من أهم الوظائف إلدامة الحمل بعد تراجع الجسم األصفر 

ً عن دعم ديمومة  الموجود على سطح المبيض تدريجيا

الحمل بإفراز البروجستيرون بشكل رئيسي خالل 

اض في تركيز النصف األول من مدة الحمل , أما االنخف

هرمون البروجستيرون خالل الشهر األخير من الحمل 

فذلك يعود لتحضير جسم االم والجنين لعملية الوالدة 

ان هرمون البروجستيرون  (16) و (15) وذكر(. 14)

خالل الشهر الرابع يصل إلى أعلى ذروة في مصل دم 

النعاج خالل مرحلة الجسم األصفر من الدورة الجنسية 

ثالثة االولى من الحمل أو إلى مصدر خارج لالشهر ال

المبيض )تخليق المشيمة ( في األشهر األخيرة من الحمل 

. إضافة الى الزيادة الكبيرة في غدد بطانة الرحم التي 

تصبح قوية , وزيادة كتلتها عن طريق تخليق وإفراز 

ونقل االنزيمات المختلفة والهرمونات وبروتينات النقل 

ذ لوحظ زيادة معنوية في تركيز  للمواد االخرى ,أ

البروجستيرون في الحوامل مقارنة بدون الحوامل في 

(. وكما يعتبر هرمون 17جميع سالالت االغنام )

البروجستيرون مسوؤل عن نمو الفصيصات بصورة 

رئيسية في الضرع  والتزال هذة االستنتاجات العامة  

 أما فترات (.  18صحيحة فى معظم أنواع الحيوانات)

التجربة فكان هنالك تفوق معنوي عند مستوى احتمالية 

نانو/غرام( وايضا  10.88إذ بلغ ) 14( لالسبوع 0.01)

( والذي 0.01عند مستوى احتمالية ) 16تفوق االسبوع 

يوجد عالقة طردية معنوية نانو/غرام( ,  11,92بلغ )

بين وزن األم  ومستويات تراكيز هرمون  

نعاج الحوامل قيد الدراسة، البروجسترون في مصل دم ال

ويعزى سبب ارتفاع تراكيز الهرمونات في النعاج 

األعلى وزنا مقارنة بمثيالتها األقل وزناً، لكون أن 

ً من ناحية أجهزتها التناسلية  األولى أكثر نضجا

)المبايض والرحم( والغدد الفارزة للهرمونات والمتمثلة 

الف بالمبايض التي تقوم بإفراز اإلستروجين )غ

الحويصلة الناضجة( والجسم األصفر الذي يعتبر غدة 

صماء إلفراز البروجسترون والمشيمة التي تسهم بإفراز 

كميات قليلة من اإلستروجين وعالية من البروجسترون 

خالل مدة الحمل ، مقارنة بالنعاج األقل وزناً التي تكون 

ً أقل حجماً  جميع هذه األجهزة والغدد المذكورة انفا

 ( .21و  20و  19ازاً )وإفر

يتضح    Estrogen Hormoneهرمون االستروجين 

هنالك تفوق معنوي عند مستوى احتمالية  1من الجدول 

لهرمون  18( للحوامل عند األسبوع   0.01)

 14( مقارنة باألسبوع 75.77االستروجين والذي بلغ )

 69.10( و)بيكو/غرام 67.12والتي بلغت )16   و 

( على التوالي, ويعزى سبب االرتفاع في بيكو/غرام

 α17أن المشيمة تمتلك قابلية على تحويل )  18األسبوع 

- hydroxyprogesterone    إلى هرمون )

االستروجين يزداد هرمون االستروجين بزيادة نمو 

أما بالنسبة لغير  22),الجنين وحجم السوائل الرحمية )

ً ظهر لها تفوق عند األسب لهرمون  18وع الحوامل أيضا

 14( مقارنة باالسبوع 8.05االستروجين والذي بلغ )

 7.64( و)بيكو/غرام 1.44والتي بلغت ) 16و

ويعود السبب ربما إلى  ( على التوالي ,بيكو/غرام

حصول شبق خالل فترة التجربة . وكذلك تفوق المتوسط 

ً عند مستوى احتمالية  ( 0.01)االجمالي للحوامل معنويا

( بيكو/غرام 70.66االستروجين والذي بلغ )لهرمون 

( بيكو/غرام 5.71مقارنة مع غير الحوامل والتي بلغت )

. و يعزى سبب هذا االرتفاع في تركيز هرمون 

االستروجين إلى زيادة إفراز هذا الهرمون من قبل 

المشيمة التي تزيد من إفرازة حتى الشهر األخير من مدة 

ية العكسية السالبة لهرمون الحمل للتقليل من تأثير التغذ

(, وربما يكون السبب في هذه   (23البروجستيرون

( . وقد 24الزيادة هو لتحضير الجسم لعملية الوالدة )

 ل من رسالة ماجستير للباحث االولبحث مست
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بينت العديد من الدراسات أن هرمون االستروجين 

مسوؤل عن نمو القنوات بصورة رئيسية في الضرع  

والتزال هذة االستنتاجات العامة  صحيحة فى معظم 

واع الحيوانات . اما فترات التجربة فكان هنالك تفوق أن

اذ بلغ  18( لالسبوع 0.01معنوي عند مستوى احتمالية )

واالسبوع  14( مقارنة باالسبوع بيكو/غرام 41.91)

 38.37( و)بيكو/غرام 34,28الذي بلغت )16

( على التوالي , ويعزى سبب تفوق االسبوع بيكو/غرام

ادة وزن الوليد )الحمل( له ( إلى أن زي(25أوضح    18

دور في التحفيز الجنيني المباشر للخاليا الحشوية 

الرحمية الذي ينتج من نمو وتطور وتحفيز المشيمة 

والرحم وحدوث دعم وتطور افضل لبيئة الرحم وأفراز 

( بلغ لهرمون C.V. أن معامل االختالف )المغذيات 

( ولهرمون االستروجين بلغ 15.3البروجستيرون )

( مما يدل على وجود تجانس بين بيانات اغنام (18.8

 التجربة .

 

 تأثير أسابيع الحمل على مستوى هرمون البروجستيرون واالستروجين لدى إناث األغنام العواسية .   1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستروجين بيكو/غرام البروجستيرون نانو/غرام االسبوع المعامالت 

 67.12 14.72 14 الحوامل

16 12.46 69.10 

18 11.77 75.77 

 1.44 7.04 14 غير الحوامل

16 11.38 7.64 

18 6.62 8.05 

 14.62 1.90 (0.05أ.ف.م)          

 20.85 2.71 (0.01أ.ف.م)          

 70.66 12.98 متوسط االجمالي للحوامل

 5.71 8.35 متوسط االجمالي لغير الحوامل

 7.64 1.34 (0.05أ.ف.م)          

 13.52 2.37 (0.01أ.ف.م)          

 34.28 10.88 14 فترات التجربة )اسبوع(

16 11.92 38.37 

18 9.20 41.91 

 6.45 1.13 (0.05أ.ف.م)          

 9.65 1.69 (0.01أ.ف.م)          

 15.3 18.8 ( C.Vمعامل االختالف )
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 ثانياً: صفات الدم

يتضح من   Red Blood Cell   الحمر  كريات الدم

وجود فرق معنوى عند مستوى احتمالية  2الجدول 

 في مستوى ) 16( للحوامل عند االسبوع  0.01)

(RBC( مقارنة باالسبوع 10.07والذي بلغ )و  14   

( على التوالي, وأشار 9.55( و)9.34التي بلغت )18

 14في االسبوع  RBC) إلى أن سبب ارتفاع )(25)

ناتج عن زيادة االيض في جسم االم المبذول أثناء الحمل 

وسد متطلبات الجنين وتوفير المواد الغذائية ذات 

العناصر االساسية للجنين. اما لغير الحوامل أيضا فقد 

( عند 0,01ظهر لها تفوق عند مستوى احتمالية )

( مقارنة 11.85الذي بلغ ) RBC) في ) 14االسبوع 

( على 10.66( و)11.25التي بلغت ) 18و 16باالسبوع 

المكون الرئيس  RBC) ) التوالي , ويعود السبب إلى أن

للدم المسؤول عن نقل األوكسجين من الحويصالت 

الرئوية إلى أنسجة الجسم ونقل ثاني أكسيد الكاربون من 

وكذلك تفوق المتوسط . (27ئة )أنسجة الجسم إلى الر

ً عند مستوى احتمالية  االجمالي لغير الحوامل معنويا

( مقارنة 11.25والذي بلغ ) RBC) ( في ) 0.01)

( , ويعزى 9.45بالمتوسط االجمالي للحوامل الذي بلغ )

سبب هذا االنخفاض مع تقدم فترة الحمل يؤدي إلى 

 PhysioIogical anemiaحدوث فقر الدم الوظيفي  

  Hemodilutionوهو ما يحدث بسبب تخفيف الدم 

الذي يحدث أثناء مدة الحمل , وهي  إلية  احتياطية  يقوم  

بها جسم األم لمنع   حصول الجلطات الدموية التي قد 

تحدث في أي مكان بالجسم ومنها المشيمة  وتعيق بذلك 

  29 و (28 تبادل االوكسجين والغذاء بين االم والجنين 

ا فترات التجربة فكان هنالك تفوق معنوي عند (.  أم

( 10.66اذ بلغ ) 16( لالسبوع 0.01مستوى احتمالية )

( 10,60التي بلغت )18 و  16مقارنة باالسبوع 

إن سبب الزيادة  30) ) ( على التوالي , أفاد 10.11و)

قد يعود إلى تأثير هرمون االستروجين  RBC) في )

ي األناث مقارنة ف RBC) الذي له دور في تخليق )

 بالذكور. 

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول

 

   Packed Cell volumeحجم الخاليا المرصوصة  
وجود تفوق معنوى عند مستوى  2يتضح من الجدول   

 16و 14( للحوامل عند االسبوع  0.01احتمالية )

%( على 26.54%( و)25.10( والذي بلغ ) PCVفي)

%(, 24.91الذي بلغ )18 باالسبوع التوالي مقارنة 

ويعزى هذا االنخفاض للحاجة المتزايدة إلى هذة الخاليا 

. اما 31)لتلبية احتياج جسم االم والجنين إلى االوكسجين)

غير الحوامل ايضا ظهر لها تفوق عند مستوى احتمالية 

(  والذي  PCVفي مستوى ) 14( عند االسبوع 0,01)

والتي بلغت  18و 16بوع %( مقارنة باالس31.45بلغ )

( أن 32أفاد ) %( على التوالي ,27.65%( و)30.05)

%  31.36% و 26.24تراوح بين ( ت PCV)معدل 

بالنسبة  18ويالحظ هذا االنخفاض في االسبوع 

للحيوانات غير الحوامل ربما يعود الى عوامل بيئية او 

عوامل ادارية . وكذلك تفوق المتوسط االجمالي لغير 

( في  0.01الحوامل معنويا عند مستوى احتمالية )

%( مقارنة 29.72( والذي بلغ ) PCVمستوى )

%( , 25.52بالمتوسط االجمالي للحوامل والذي بلغ )

( خالل  PCVفي مستوى ) يعزى سبب االنخفاض

اواخر الحمل هي ان كمية الحديد المنخفضة هي احد اهم 

االسباب المحتملة لالنخفاض حجم الخاليا المرصوصة 

(. اما فترات التجربة فكان هنالك 33  (والهيموغلوبين

 16( لالسبوع 0.01تفوق معنوي عند مستوى احتمالية )

يضا عند ا 14%( وكذلك تفوق االسبوع 28.30اذ بلغ )

%( مقارنة 26.28(  أذ بلغ ) 0.01مستوى احتمالية )

%(, ويعزى سبب 26.28والذي بلغ )18 باالسبوع 

( للدم لغير الحوامل   PCVاالرتفاع الملحوظ في قيمة )

واالنخفاض في حجم الخاليا المرصوصة لتاثير الحمل 

في مصل دم النعاج  وذلك لزيادة نمو الجنين و يعزى 

( هو ان هذة المعايير تتأثر  PCVفي )سبب االرتفاع 

بكل من الجنس والساللة والمناخ والعمر والموقع 

 (.34الجغرافي وطول اليوم والموسم والتغذية )

 2يتضح من الجدول    Hemoglobinخضاب الدم  

و 14عدم وجود فرق معنوى للحوامل عند االسبابيع 

على التوالي , ولكن هنالك انخفاض في مستوى 18و 16

(Hb,بالنسبة للحيوانات الحوامل )  ويعزى سبب هذا

االنخفاض اثناء مدة نهاية الحمل في مصل دم النعاج الى 

حركة السوائل المعوية في نظام االوعية الدموية لتحل 

محل حجم السوائل المفقودة في الجسم وحدوث فقر الدم 

(. اما 35في اثناء الحمل ولتحضير الى عملية الوالدة )

امل ايضا ظهر لها تفوق عند مستوى احتمالية غير الحو

( والذي بلغ Hbفي مستوى ) 14( عند االسبوع 0,01)

( 9.25والتي بلغت ) 18و 16( مقارنة باالسبوع 9.61)

وكذلك تفوق المتوسط االجمالي .  ( على التوالي8.33و)

( في  0.01لغير الحوامل معنويا عند مستوى احتمالية )

( مقارنة بالمتوسط 9.06)( والذي بلغ Hbمستوى )

ويعزى سبب هذا  ( ,7.65االجمالي للحوامل والذي بلغ )

( اثناء الحمل وحسب ما Hbاالنخفاض الطفيف في قيم )

الى قلة كمية الحديد المتناول مع الغذاء والذي  (36)اكده 

يجب ان يتالئم مع حاجة الجسم الفعلية ليؤدي وظائفة 

ربة فكان هنالك تفوق خالل مدة الحمل . اما فترات التج

اذ بلغ  14( لالسبوع 0.01معنوي عند مستوى احتمالية )

ايضا عند مستوى  16( وكذلك تفوق االسبوع 8.59)

 ( مقارنة باالسبوع 8.55(  أذ بلغ ) 0.01احتمالية )

 (, ويعود السبب في هذا  أالرتفاع7.94والذي بلغ )18

الى معدل العمليات األيضية  في الحيوانات العالية 
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األوزان مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى أوكسجين أكثر 

 والذي يكون الخضاب 

هو المسؤول األول عن نقلة إلى خاليا الجسم المختلفة 

 ولما كانت زيادة الخضاب مرتبطة بزيادة 

عدد خاليا الدم الحمر وحجمها المضغوط  لذا جميعها  

( بلغ معامل C.Vمعامل االختالف ) تزداد بنفس االتجاه.

PCV (4.5 )( ومعامل اختالف 6.2) RBCاالختالف 

( مما يدل على وجود تجانس 7.6) Hbومعامل اختالف 

 بين بيانات اغنام التجربة .

 

 

 تأثير اسابيع الحمل في معايير الدم لدى أناث االغنام العواسية .   2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعاييركيموحيوية للدمثالثا : 

وجود  3يتضح من الجدول   Glucose الكلوكوز  

( للحوامل  0.01تفوق معنوى عند مستوى احتمالية )

في مستوى تركيز كلوكوز الدم 18 و  14عند االسبوع 

 16(  مقارنة باالسبوع  62.05( و )88.85والذي بلغ )

( , ان سبب انخفاض تركيز الكلوكوز 49.55والذي بلغ )

من الحمل نتيجة لحدوث استنزاف  16 في االسبوع 

للكلوكوز في مصل دم النعاج الحوامل بسب حاجة 

الجنين المتزايدة للكلوكوز لزيادة تطورة في المرحلة 

(. كما ان انخفاض مستويات 37االخيرة من الحمل )

ترتبط  من الحمل  16عالية من الكلوكوز في االسبوع 

مع تطور الجنين الفعال وحركة الكلوكوز االمهات الى 

(.اما متوسط اسابيع غير 38الدورة الدموية للجنين )

الحوامل ايضا ظهر لها تفوق عند مستوى احتمالية 

( مقارنة 56.22والذي بلغ ) 18( عند االسبوع 0,01)

 14( اما االسبوع 52.82والذي بلغ ) 16مع االسبوع 

( والذي بلغ 0.01ند مستوى احتمالية )تفوق معنويا ع

وكذلك تفوق . 18و 16مقارنة مع االسبوع  84.82))

المتوسط االجمالي للحوامل معنويا عند مستوى احتمالية 

( 66.82( في تركيز كلوكوز الدم والذي بلغ ) 0.01)

مقارنة بالمتوسط االجمالي لغير الحوامل والذي بلغ 

اع الى ان الكلوكوز ( , ويعزى سبب هذا االرتف64.62)

يؤدي دورا مهما في عمليات االيض المبيضي ويعد 

المصدر الرئيسي للطاقة في المبيض عن طريق تأيضة 

( Anaerobic pathway)( )39في المسار الالهوائي 

. اما فترات التجربة فكان هنالك تفوق معنوي عند 

والذي  بلغ  18و 14( لالسبوع 0.01مستوى احتمالية )

 16على التوالي مقارنة باالسبوع  59.14)و) ( 86.84)

( أن الكلوكوز لة دور  40(, أشار )51,19والذي بلغ )

 RBC االسبوع المعامالت

(10
6
/ML) 

PCV (%) Hb (g/L) 

 7.57 25.10 9.34 14 الحوامل

16 10.07 26.54 7.84 

18 9 .55 24.91 7.55 

 9.61 31.45 11.85 14 غير الحوامل

16 11.25 30.05 9.25 

18 10. 

66 

27.65 8.33 

 1.23 0.23 0.64 (0.05أ.ف.م)          

 1.75 0.32 0.91 (0.01أ.ف.م)          

 7.65 25.52 9.65 متوسط اجمالي للحوامل 

 9.06 29.72 11.25 متوسط اجمالي لغير الحوامل 

 0.44 0.87 0.45 (0.05أ.ف.م)          

 0.77 1.53 0.79 (0.01أ.ف.م)          

)  فترات التجربة

 اسبوع (

14 10.60 28.28 8.59 

16 10.66 28.30 8.55 

18 10.11 26.28 7.94 

 0.38 0.73 0.38 (0.05أ.ف.م)          

 0.56 1.09 0.56 (0.01أ.ف.م)          

 6.2 4.5 7.6 (C.Vمعامل االختالف )
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مهم في زيادة مستويات الطاقة الالزمة لجميع العمليات 

 ( 42( و) 41االيضية سواء لالم او للجنين. ذكر )

عند الوالدة وتراكيز وجود عالقة وثيقة بين الوزن 

الكلوكوز التي قد تؤثر زيادة فيها او نقصان على نمو 

 وتطور الجنين.

 3يتضح من الجدول    Cholestrol الكوليسترول    

(  0.01وجود تفوق معنوى عند مستوى احتمالية )

في مستوى تركيز كوليسترول  18 للحوامل عند االسبوع

 16و 14بوع ( مقارنة باالس74.93الدم والذي بلغ )

ويعزى ( على التوالي , 67.83( و)70.02والذي بلغ )

السبب في إن النعاج  كانت مستويات البروجسترون على 

أقصاها خالل تلك المدة من الحمل، بسبب مساهمة 

المشيمة بإفراز أكبر كمية منه، وأن هذا االرتفاع في 

تركيز البروجسترون  يعتبر حافزاً لزيادة التخليق 

. اما غير الحوامل للكوليسترول في المدة نفسهاالحيوي 

( عند 0,01ايضا ظهر لها تفوق عند مستوى احتمالية )

( مقارنة مع االسبوع 75.73والذي بلغ ) 16االسبوع 

(. لم يالحظ 69.93( و)61.53والذي بلغ ) 18و  14

تفوق معنوي للمتوسط االجمالي للحوامل مقارنة مع 

وذلك ان هنالك  امل ,المتوسط االجمالي لغير الحو

تغيرات تحصل في تركيز الكولستيرول ويعزى  السبب 

الى التغيرات االلية التي يؤثر بها الهرمون االستروجين 

في العالقة الداخلة المعقدة لوظائف الغدد, أذ يكون تأثير 

هرمون االستروجين في ايض الكاربوهيدرات ايجابيا 

الخالت في  وهذا بدورة يزيد انتاج الكولستيرول من

(. وكذلك يعتبر الكولستيرول 43نسيج الغدد الصماء )

مادة أساسية لتخليق هرمون اإلستروجين الذي يزداد 

(. اما فترات 44مستواه في المدة المتأخرة من الحمل  )

التجربة فكان هنالك تفوق معنوي عند مستوى احتمالية 

( 72.44والذي بلغ ) 16و18 ( لالسبوع 0.01)

والذي  14لى التوالي مقارنة مع االسبوع ( ع71.78و)

( والسبب كون التخليق الحيوي 65.78بلغ )

للكوليستيرول يزداد بزيادة أوزان الحيوانات، أو قد يعود 

السبب الى العالقة الداخلية المعقدة لوظائف الغدة 

النخامية، الدرقية والكظرية في ايض الكربوهيدرات 

ل من الخالت في والتي تزيد من إنتاج الكوليستيرو

 (. 45أنسجة الغدد الصم )

يتضح من الجدول  Total Protein البروتين الكلي  

(  0.01وجود تفوق معنوى عند مستوى احتمالية ) 3

في مستوى تركيز بروتين الدم  18 للحوامل عند االسبوع

والذي بلغ  16و 14( مقارنة باالسبوع 6.98والذي بلغ )

ويعود السبب في ذلك  , ( على التوالي5.97( و)5.60)

لحاجة األنثى الحامل إلى كميات متزايدة من البروتين 

للبدء بنمو األغشية الجنينية والجنين والمشيمة في تلك 

(. اما لغير الحوامل وجد تفوق معنوي عند 46المدة )

والذي بلغ  18( عند االسبوع 0.01مستوى احتمالية )

بلغت  والتي 16و14 ( مقارنة مع االسبوع 7.59)

( على التوالي . اما المتوسط االجمالي 7.28( و)6,26)

( والذي  0.01لغير الحوامل تفوق عند مستوى احتمالية )

( مقارنة مع المتوسط االجمالي للحوامل 7.04بلغ )

( ويرجع سبب هذا االرتفاع إلى 6.18والذي بلغ )

االنخفاض الذي يحدث في هرمون البروجستيرون 

تروجين إذ يؤدي األخير الى زيادة وارتفاع هرمون اإلس

بناء بروتينات المصل إذ يعمل اإلستروجين على زيادة 

حركة األحماض االمينية من األنسجة والعضالت بإتجاه 

دم األم وبالمقابل تزيد األم من كمية العلف المتناول 

لغرض حصول موازنة في كمية البروتين المفقود من 

فكان هنالك تفوق (. اما فترات التجربة 44جسمها )

 18( لالسبوع 0.01معنوي عند مستوى احتمالية )

والذي  16و 14(  مقارنة باالسبوع 7.29والذي  بلغ )

( على التوالي, ويعزى إن السبب 6.63( و)5.93بلغ )

 الرئيس في 

انخفاض تركيز البروتين الكلي في مصل دم النعاج 

ارتفاع مستوى هرمون البروجستيرون اثناء بسبب 

( أن إعطاء هرمون 44مرحلة الحمل ، إذ أكد )

البروجسترون يزيد من عملية تهديم البروتين بشكل 

مماثل لتأثير القشرانيات السكرية )الكورتزونوات(، هذه 

أن هرمون ( 47من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ذكر )

سيطة في تركيز اإلستروجين يعمل على إحداث زيادة ب

.معامل البروتين الكلي خالل المدة المتأخرة من الحمل

( بلغ معامل االختالف لمستوى تركيز C.Vاالختالف )

( وللبروتين (7.9( وللكولستيرول بلغ 14.7الكلوكوز)

(, مما يدل على وجود تجانس بين بيانات  7.7بلغ ) 

 اغنام التجربة .

 

 

 

 

 

 

 

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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 تأثير اسابيع الحمل على مستوى المكونات كيموحيوية  الدم لدى أناث االغنام العواسية .   3جدول 

 Glucose االسبوع المعامالت

(mg/dl) 

cholestrol 

(mg/dl) 

Total protein 

(g/dl) 

 5.60 70.02 88.86 14 الحوامل

16 49.55 67.83 5.97 

18 62.05 74.93 6.98 

 6.26 61.53 84.82 14 الحواملغير 

16 52.82 75.73 7.28 

18 56.22 69.93 7.59 

 0.51 5.79 3.28 (0.05أ.ف.م)          

 0.72 8.26 4.67 (0.01أ.ف.م)          

 6.18 70.93 66.82 متوسط اجمالي للحوامل

 7.04 69.07 64.62 متوسط اجمالي لغير الحوامل

 N.S 0.36 2.11 (0.05أ.ف.م)          

 N.S 0.63 3.73 (0.01أ.ف.م)          

فترات التجربة         ) 

 اسبوع (

14 86.84 65.78 5.93 

16 51.19 71.78 6.63 

18 59.14 72.44 7.29 

 0.30 3.45 1.96 (0.05أ.ف.م)          

 0.44 5.16 2.93 (0.01أ.ف.م)          

 14.7 7.9 7.7 (C.Vمعامل االختالف )
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