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 ( تحت ظروف البيئة شبه الجافةpmsgالحامل )

 

 رضوان محمد اإلبراهيم

 

يمكن  والتيعلى نجاح عملية تحفيز التبويض المفرط  أساسايعتمد  األجنةعمليات نقل  نجاح إن: ملخص

الدورة التناسلية المحفزة لألبقار وذلك عن طريق استخدام  فيضات بواسطتها الحصول على عدد كبير من البوي

 هذهمعوقات نجاح  أهمولكن من  PMSGمحفزات المناسل مثل هرمون الفرس الحامل المعروف تجاريا بال 

االختالفات ترجع لعوامل فسيولوجية  هذهلمثل تلك المعاملة.معظم  الستجابةا فيالتقنية هو االختالفات الكبيرة 

الموسمية في درجات الحرارة الجوية, وتحت الظروف البيئية شبة  االختالفاتيئية, من أهم العوامل البيئية وب

الظروف  وهذهالسنة  فيأشهر  أربعةلمدة تزيد عن  5م04من أعلىفان درجات الحرارة الجوية تظل  الجافة

لك االختالفات فى االستجابة لتحفيز مت التجربة لدراسة تم. ولهذا صاألبقار إنتاجتكون غير مناسبة لزيادة 

 62التجربة على  هذهالتبويض والتى تعزى الختالف دراجات الحرارة الجوية خالل الصيف والشتاء.أجريت 

فبراير( كانت -)يناير1996يوليو( وفصل الشتاء لعام -)يونيو 1991بقرة هولستين خالل فصل الصيف لعام 

بالرياض وتغذى على المواد المالئة )برسيم  الحيواني اإلنتاجرعة قسم مز فيومظلله  مفتوحةر ئفي حظا األبقار

 والمركزات .جميع األبقار فحص جهازها التناسلي عن طريق المستقيم للتأكد من سالمته.  حجازي أخضر(

 PMSGبقرة .عشرة منها حقنت بهرمون مصل الفرس الحامل  11خالل كل  فصل تم استخدام 

وم العاشر من دورة الشياع واستخدمت األبقار الثالثة الباقية للمقارنة حيث خضعت الي فيوحده دولية( 6444)

من  16 اليوم α f2. بعد ذلك حقنت كل الحيوانات بالبروستاجالندين  PMSGـلكل المعامالت ماعدا حقنة ال

الدورة ثم لقحت طبيعيا عن الشياع. بعد ذلك جمعت األجنة من األبقار المعاملة بالطريقة الغير جراحيه فى اليوم 

تحت المجهر وصنفت الى ممتازة ة و جيدة ومتوسطة و ضعيفة.أخذت  األجنةبعد التلقيح وفحصت  7أو2

لبروجسترون واالستراديول.سجلت درجات عينات الدم يوميا خالل فترة التجربة لتقدير مستويات هرمون ا

رة عليا ودنيا يوميا. وسجلت درجة حرارة المستقيم ومعدل لمحيطة بالحيوان يوميا كدرجة حراالحرارة الجوية ا

فحصت األبقار عن طريق المستقيم لعد  ةاألجنالصباح والمساء. وفى ويوم جمع  فيالتنفس مرتين يوميا 

 األجسام الصفراء علي المبايض. 

 اإلشعاعي المناعيلالستراديول والبروجستيرون باستخدام طريقة التحليل   الهرمونيأجرى التحليل 

(RIA هذا وقد أوضحت النتائج أن درجات الحرارة الجوية خالل فصل الصيف كانت أعلي بكثير مقارنة )

خالل فصل  الجوية الحرارة فيالمالحظ  االرتفاعالشتاء (.هذا  في 5م2و12الصيف,  في 5م62و01بالشتاء )

ذلك  إلى بإضافةمعدل التنفس.  في ارتفاع إلىبدورها أدت  والتيالصيف كان مصحوبا بارتفاع حرارة الحيوان 

خالل فصل الصيف قد أثر عكسيا على األجسام  الحراري اإلجهادالمبيضية أن  االستجابات,فلقد بنيت نتائج 



زيادة تركيز  إلى الهرمونيأشارت نتائج التحليل  وعلى وجود األجنة. ةالصفراء والعدد الكلي لألجن

 . ل األيام األخيرة قبل جمع الجنةوكذلك خال PMSGـالشتاء خالل األيام األولى بعد حقن ال فيالبروجستيرون 

لتحفيز التبويض المفرط كانت ضعيفة في الصيف  ك نستخلص من النتائج أن االستجابةذل إلى باإلضافة

دراسات على عدد أكبر من األبقار لتحديد  بإجراءظروف البيئة شبه الجافة. ويوصى مقارنة بالشتاء تحت ال

الهرمونية  الستجاباتلالمفرط وخاصة خالل فصل الصيف على االستجابة للتبويض  الحراري اإلجهادتأثير 

 صيف.  لتحسين هذه االستجابات خالل فصل ال المناسبةوالطرق  PMSGللمعاملة بهرمون مصل الفرس الحامل 

 

 

 


