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Ultrasonography in the Mare   

  
   تقنية املوجات فوق الصوتية لألفراس)١,١(

אאאאא؛אאא
אKאאא،FE؛

אא،א
אאאא،אא،؛א؛

אאאאאאאאKאא
אאK 

אאאאאFא١}١E،
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אאא،אאאאK 



٢ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

אאאאא
אאאאא،אאא؛

אK 
אאאאאאא

א،אאאאאKא
אאאFא٢}١KEאא

אKאאאFא٣}١E
אאאאK 

 

 
  .ستقيم لرحم ومبايض الفرس رسم ختطيطي للفحص باملوجات فوق الصوتية عرب امل).١,١(رقم شكل ال

  

 
تتسع يف   حيث .ترتكز املثانة على أرضية احلوض العلية الصدي      . للفرس)u( قطاع سهمي ظهري بطين لعنق املثانة البولية         ).١,٢(رقم  شكل  ال

  .)١()5MHz( ذبذبة.  مليون٥ أخذت الصورة مباسح خطي . صدى طفيفويظهر البول ذ. االجتاه الرأسي

                                                 
وبعض هذه الصور صورت بعد استئصاهلا من احليوان ووضعها ،معظم صور املوجات فوق الصوتية يف هذا الكتاب أخذت من حيوانات حية )  ١(

 .يف محام مائي ومت التعليق عليها



٣  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية
 

 
 ٥مباسح قطاعى    الصورة أخذت.  صدى كثيف  وللفرس البول ذ  ) األسهم( جسم املثانة البولية     يفقطاع سهمي ظهري بطين     ). ١,٣(شكل  ال

  .(MHz 5)مليون ذبذبة 

 
אא،אאא،א

אאא،אא
אאאאאא

אא،אא،Fא
٤}١،٥}١Eאאאא

אKאאאאאאFא
٥}١،٦}١KEאאאאא

אא،אאאאא
אאKאא٣٠אאא

٥١٠K 
אאאאאא

אKאאא
אא،אאא

אאאאK 



٤ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

אאאאא،אא،אא
אKאאאאKאא

אא،؛אאKא
אא،א؛אF٢}١אE

אאאאאK 
אאאאאאא

؛אאאאאאאאא
אאאאאאאא 

FAdams-Brende-Muehi and Pipers, 1987KEאאאאאא
א؛אאאאאאאא

אאK 
 

 
 

    .)١,٥( شكلال يف Aمياثل القطاع املرسوم . نية باألسهمربيتويشار إىل احلواف ال.  قرن رحم الفرسيفتعرض قطاع مس ).١,٤(رقم شكل ال



٥  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

 
  .(B) جسم الرحم يف وقطاع طوىل (A)  قرن الرحميفرسم ختطيطى لقطاع مستعرض  ).١,٥(رقم شكل ال

 

 
الرمحية  يشار للحواف الظهرية والبطنية   . )١,٥(شكل  ال يف (B) جسم رحم فرس ومساو للقطاع املرسوم        يفقطاع طوىل    ).١,٦(رقم  شكل  ال

   ).األسهم الصغرية(بأسهم كبرية األسطح املقابلة لبطانة الرحم تشكل خط صدى 

 

 
األيـسر   للقولـون  مقوسـة   أكياس ٣ويقع الرحم أعلى    . لفرس غري حامل  ) األسهم( قرن الرحم    يفقطاع مستعرض    ).١,٧(رقم  شكل  ال

أكياس القولون   نعكاس كلى للموجات فوق الصوتية على     ا اإلعاقة بني جدار األمعاء والروث يسبب        يفالفرق  . الظهرى
  . الصدوية



٦ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  تراكيب املبايض يف الفرس) ١,٢(
  اجلريبات ) ١,٢,١(
   صور اجلريبات باملوجات فوق الصوتية) ١,٢,١,١(

אאאאאK
אאFKähn and Leidl, 1987bE

אאא
אא،،FKE 

אאאאאאא،אאא
؛א،

אאאא،אאK 
אאא؛אא

אאאאאFא٨}١KE 
אאאאא،א

Fא٩}١EאאאK 
 

 
  .رسم ختطيطى للفحص باملوجات فوق الصوتية لوعاء ملئ بالسائل ).١,٨(رقم شكل ال

A                  =تصادم موجات مائلة  B  =تصادم موجات عمودية  
C                 =  تصادم موجات متاسية   D = جدار بعيد عاىل الصدى  
E                 =تعزيز صدوى نسىب     S =  ظالل ومهية  

 



٧  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

 
  .)١,٨( شكلال يف فرس مماثلة للشكل التخطيطى يفصورة موجات فوق صوتية جلريبة شياع  ).١,٩(رقم شكل ال

C = مدخل املوجات التماسي     D = الرباقة  الصدى ذو االنعكاساتاجلدار البعيد عاىل  
E = تعزيزصدوى نسىب .  S  =ظالل ومهية.  
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٨ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 
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אאאאאFGinther and Pierson 1984 aEK 

אאאאא،
אאאאאאאאאאאאא

F١١}١אKEאאאאאא
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אאא٣ J٥FPalmer and Driancourt 1980،Ginther and Pierson 1984bEK 



٩  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

 
ة كـبرية متعـددة     جريبمستديرة و  ت صغرية جريباميكن متييز أربع    .  بأشكال خمتلفة  جريبات اتمبيض فرس شائعة ذ    .)١,١٠(الشكل رقم   

   .األضالع خاصة بالشياع

 

 
  . جدار اجلريبة األكرب للشياعيفجريبة صغرية منبعجة . جريبات مبيضية لفرس .)١,١١(الشكل رقم 

 
بات املقبلة على التبويض تطور اجلري)١,٢,١,٢( 

١٩٢אFאEFאאZא
אEאאא٢٥Fא١٢}١KE 

אא٥}٢-٢،٤٥-٤١
٤٨-٢٤אFPierson and Ginther 1985b،Will et al 1988KE 

אא٢-١אFPalmer and Driancourt, 1980E،
אאK 



١٠ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

אא٤٠،א
א،אאאאאא٥٥-٥٨،

אאא
Fא١٣}١Eאא٣٥-٤٠K 

אאאאאאא
אFWill et al 1988KE 

 

 
عن ويـل    ،االحنراف القياسى ± املتوسط  (  األفراس يفمنو جريبة الشياع وثاىن أكرب جريبة أثناء فترة ما قبل التبويض             .)١,١٢(الشكل رقم   

  ).١٩٨٨وآخرين 
 

 
  . مم٣٧ و ٣٥أقطارمها بني  ، فرس مباشرة قبل التبويض املزدوجيفجريبتا شياع  .)١,١٣(الشكل رقم 

 



١١  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

אאאא٣אFא١٤}١Eא
אאא،Fא١٥}١E،אא

אאא J JאK 
אא،אא
אא،אאאא،א؛
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אאאאK 
אאאאאא،

אא،אאאאאאאא
א١L٣אא٠א J١٢א

FWill et al, 1988KE 
 

 
  ).١٩٨٨وآخرين  عن ويل( األفراس يف شكل جريبات الشياع أثناء فترة ما قبل التبويض يفالتغريات ) ١,١٤(الشكل رقم 

 



١٢ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

 
  ).بني العالمتني( مم ٥٣ أكرب قطر هلا.  الفرس قبل التبويض مباشرةيفجريبة شياع غري منتظمة الشكل  .)١,١٥(شكل رقم ال

 
אאאאאא

،אאא،؛אא
FCarnevale et al.1988bKE 

אאאא،א
Fא١٦}١،١٧}١Eאאא،אא،

א،אאאאאא
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אאא
אא،אאFא٢}٢}٢}١KE 

 

  
  ). بني العالمتني(املتبقى  ال زالت حتتوى على كميات صغرية من السائل؛جريبة منهدمة مباشرةً بعد التبويض .)١,١٦(الشكل رقم 



١٣  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
واملركز حيتوى   ،األصلى اجلدار  منطقة يف) األسهم(صدى  ويظهر ندبات عريضة ذات      ، يوم التبويض  يفجريبه منهدمة    .)١,١٧(الشكل رقم   

  . سائل غري صدوى

 
  بل باستخدام املوجات فوق الصوتية ثقب اجلريبة عرب امله)١,٢,١,٣(

אאאאאא،א
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٦}٢}٣}١KEאאא Jא Jאא،
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١٤ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

אא،אא
אאFא٢٠}١KEאאא

אFCarnevale et al.1988aKE 
אאאאאאא

٥-٣אאאאFאKE 
אאאאאא

א،אאאK 
 

 
وميكن رؤية إبرة الثقب بـني خطـى         .رييببشفط السائل اجل    فرس متبوع  يفالثقب الصوتى عرب املهبل جلريبة شياع        .)١,١٨(الشكل رقم   

  . رييب التجويف اجليف  تقريباً سم٣التوجيه وتصل 
 

  
 تظهر الصورة   و،  الثقب بثالث دقائق    جريبة بعد إجراء   يف) بني النقاط (صورة باملوجات فوق الصوتية توضح النـزف        .)١,١٩(الشكل رقم   

   .بداخل الدم املتراكم موضحةً التدفق الداخلى ملزيد من الدم) السهم(بوضوح دوامات 
 



١٥  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

 
  . أيام سابقة٤ان اجلريبة املثقوبة منذ  مكيفوالذى تطور ) األسهم(جسم أصفر  .)١,٢٠(الشكل رقم 

 
 األجسام الصفراء )١,٢,٢( 
  صور األجسام الصفراء باملوجات فوق الصوتية  )١,٢,٢,١(

אאאאא؛،א،
אאאאאFא٢١}١KE 

אאאאאFאEאא،
אאאK 

אא؛א،אא
אאKאאא،

א،،א،אאא
אאאK 

אאאא٥F٥LEאאא
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FPierso and Ginther, 1985aE.אKאא
א؛א١٦-١٤אK

אאאאא،FGinther and Pierson 

1984bKEאאאאאF٢٢}١א،٢٣}١KE 
 



١٦ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
تعزل منطقة حدوديـة عاليـة      و ،فرس يف) األسهم(بني عدة جريبات صغرية على املبيض       ) النقاط(جسم أصفر صلب     .)١,٢١(الشكل رقم   

  .الصدى اجلسم األصفر عن األنسجة احلشوية املبيضية احمليطة
  

  
 يفمياثـل القطـاع املبيـضى       . شياع  من جريبة  قريٍب) األسهم( باملوجات فوق الصوتية جلسم أصفر مضمحل        صورة .)١,٢٢(الشكل رقم   

  .مم٣٥القطر الداخلى للجريبة حواىل . )١,٢٣(شكل ال
  



١٧  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
 ألصـفر   مركـز اجلـسم    يفالرتف    من الزال يرى جزء صغري متبقٍ    و ، فرس شائعة  يف مبيض مزال جراحياً     يفقطاع   .)١,٢٣(الشكل رقم   

  . وعلى يسار اجلسم األصفر يرتكز جتويف جريبة الشياع). األسهم(املضمحل 

 
   دورة الشياع وبداية احلملأثناءتطور األجسام الصفراء  )١,٢,٢,٢(

אאאאאא،
א؛אאאFא٢٤}١E،א

אאא(Ginther and Pierson 1984 a; Kähn and Leidl 1987b)K 
אאאאאFAllen et al.1987E،
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אFאא٣}١}٢}١א١٩}١KE 

אאאא٣ J٤א 
Palmer and Driancourt, 1980)(Kאאא

א،אאאאאאא
א،אאאאאא

אFא٢٥}١KE 
 



١٨ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
الالمع عن النـزف احلادث     وينشأ الصدى  ، مكان جريبة الشياع بعد التبويض بيوم واحد       يف) األسهم(صدى كثيف    .)١,٢٤(الشكل رقم   

  .  التجويف بعد التبويضيف
  

  
  . املركزيف اً ناشئاً أصفراًقطاع مبيضي بعد التبويض بثالثة أيام يوضح جسم .)١,٢٥(الشكل رقم 

 
אאאאאFאאEאאW 

 JאFCompact corpora LuteaEK 
 JאFHemorrhagic corpora LuteaKEPierson and Ginther 1985a)E 

٥٠٪אאא،א٥٠٪א
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١٩  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

(Townson et al 1989)،א،אאאא
אא،Kאאא
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ذو ) بني العالمـتني (األمين جريبة  ويوجد على جانبه ، فرس بعد التبويض بثمانية أياميف) األسهم(جسم أصفر مصمت     .)١,٢٦(الشكل رقم   

   .مم٢٤قطر 



٢٠ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
الصدى للنسيج األصـفراملنطقة     وحتيط احلافة الضيقةعالية  ،  لفرس بعد التبويض بثالثة أيام    ) األسهم(جسم أصفر نزىف     .)١,٢٧(الشكل رقم   

  . املركزية الكبرية منخفضة الصدى للجلطة الدموية
  

  
الصفراء من السطح متجهاً ملركـز       ويتقدم تكوين اخلاليا   ، مبيض مأخوذ من فرس وحيتوى جسم أصفر نزىف        يفقطاع   .)١,٢٨(الشكل رقم   

  .اجللطة الدموية
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٢١  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

אאאאאא
אFא٣١}١Eאאאאאאא،

אאאאאFא٣٢}١KE 
 

 
  .بعدة جريبات وحياط اجلسم األصفر ، للحمل١٧ فرس عند اليوم يف) األسهم(اجلسم األصفر للحمل  .)١,٢٩(الشكل رقم 

  

  
  .وترتكز حتتهما جريبة ، للحمل٢٥ فرس عند اليوم يف) األسهم (سمان أصفرانج .)١,٣٠(الشكل رقم 

 
 



٢٢ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
  . للحمل٥٣ فرس عند اليوم يف) األسهم(جسم أصفر نزىف  .)١,٣١(الشكل رقم 

  

  
  . للحمل١١٦ فرس عند اليوم يف) األسهم (يانن نزفان أصفراجسم .)١,٣٢(الشكل رقم 

 
  Anovulatory Luteinized Follicles  إىل أنسجة صفراءغري مبوضة متحولةجريبات ) ١,٢,٣(

 J Jא،،א
א J Jאאאאא

FWill et al, 1988Eאא،١٠-٦
א،אא

א،אFSquires et al, 1988; Leidl and Kähn, 1989KE 



٢٣  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية
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אאאאאאאאא
א،אאאאא،

אאאK 
אאאאא،א

אאא،אאאאא
אאא،אא

FאEאאאא،אאא
אK 

אאאאא
אFא٣١}١KEאא٤٠ -٥٠א،אאא،

אאא،אא
אא،אאאאא

FKE 
 



٢٤ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
حجم اجلريبة ).األسهم(يق وجدار ليوتيين رق ،مع شبكة من األصداء الداخلية  ) بني العالمتني (جريبة صفراء غري مبوضة      .)١,٣٣(الشكل رقم   

  .مل/  نانوجرام٥,١ الفرس يفما وكان تركيز بروجستريون البالز ،مم٨١ × ٨٧
  

  
بـاملركز   السطحية الليوتينية احمليطـة     واملنطقة )١,٣٣شكل  ال( يفعنها    أيام ٧بعد  ) األسهم(جريبة صفراء مل تبوض      .)١,٣٤(الشكل رقم   

  .مل/ نانوجرام ٧,٦ تركيز بروجستريون البالزما للفرسان وك ،منخفض الصدى أصبحت أعرض بشكل جوهرى

 
Follicular and Ovarian Hematomas اجلريبية و املبيضيةاألورام الرتفية ) ١,٢,٤( 

אאאאא
FSquires et al, 1988; Leidl and Kähn,1989KE 

אאאא،אאא
אא،אא



٢٥  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

א Follicular hematomaאאאא
אאאOvarian hematomaK 

אאאאא،אFא
٣٥}١E،אאאא،אא

אאא،אאא
א،אאאאאאK 

אאאאאאא،
א،א،אאא

אKאאאא،אאK 
אאאאא
א،אאאאאK 
אא٢٠אFא

٣٦}١E،אאאאאאא
אאאK 

 

  
  .ناشىء من الرتيفوال ،الصدى الشبيه بالثلج  يالحظ بداخل التجويفو،  الفرسيفنزيف غري تبويضى  ورم .)١,٣٥(الشكل رقم 



٢٦ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
  . كجم٣,٨سم ووزنه ٢٠قطر الورم .  فرسيفورم مبيضى نزيف  .)١,٣٦(الشكل رقم 

  
   Ovarian Tumors and Cysts يةتكيسات املبيضالورام واأل) ١,٢,٥(

אאאאאא،
אאא،אאא 

(White and Allen1985, Kähn and Leidl 1987b, Leidl and Kähn 1989)K 
אאאאאאאאא،

אאאא١٠-٥א١٠
(Pierson and Ginther 1987)،אאאאאאא

אאאא،א٥٠٦٠אאאK 
אאאאאאאא،

אאאאאאאK 
א٣-٢א٥٠-٣٠אא،א

א٢٠-٥אKאאאאאאK
אאאא،אא

אאFא٣٧}١،٣٨}١Eאאא
אאאאאאאK 



٢٧  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

אאאאאאKFא٣٩}١،٤٠}١E،
א،א،א،

אאאא
אK 

 

  
  . فرس ويتكون الورم من عدة تراكيب متكيسةيفورم اخلاليا احملببة  .)١,٣٧(الشكل رقم 

  

  
  .)١,٣٧شكل ال( مبيض معزول جراحياً من فرس حيتوى ورم اخلاليا احملببة من يفقطاع  .)١,٣٨(الشكل رقم 



٢٨ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
،  نـسيج الـورم    يفمتكلسة صغرية    لضيقة من بؤر  ونشأت ظالل الصدى ا    ، الصدى املتجانس  اتورم اخلاليا احملببة ذ    .)١,٣٩(الشكل رقم   

  .  محام مائىيفأٌخذت هذه الصورة و
  

  
  .مظهر مشعى صلب  حيتوى سطح القطع على)١,٣٩شكل ال( مبيض حيتوى ورم اخلاليا احملببة من يفقطاع  .)١,٤٠(الشكل رقم 

 
א،،

א،אאאא،אא
אאאאאאא

אא،א،אא
אאאאאאא Lapartomy،אאTransvaginalK 



٢٩  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

אאאCystadenomasאאאאא
אאא،אאאאאא،

אאאאFא٤١}١،٤٢}١KEאאאא
אאK 
אאאא،אאאא

אאFLeidl and kähn 1989E،אאא
F٤٣}١א–٤٦}١Eאאאא،

אאאOvarian parenchymaאאאK 
אאאאאאא

HistopathologyאK 
אאאאאא،

אאאאאאא،
אאאאאאאא

אK 
 

  
  . من التراكيب املتكيسة الصغريةداًوتظهر الصورة عد ، فرسيفمبيضى ي ورم كيسى غد .)١,٤١(الشكل رقم 



٣٠ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
  .)١,٤١شكل ال( من ياً مبيضياً غداً كيساً مبيض معزول جراحياً من فرس وحيتوى ورميفقطاع  .)١,٤٢(الشكل رقم 

  

  
 ،تكيسات أو جريبات أخـرى     ومل يظهر  ،)غامقة جداً ( حمتويات التكيس غري صدوية      و،   فرس يفتكيس مبيضى كبري     .)١,٤٣(الشكل رقم   

  .  محام مائىيفأٌخذت الصورة و
  

  
  .سم١٢وصل التكيس املبيضى لقطر حواىل . )١,٤٣شكل ال( مبيض من يفقطاع  .)١,٤٤(الشكل رقم 



٣١  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
 حمتـوى عـدمي     اتاجلدران وذ   من التكيسات رقيقة   ديوجد على املبيض عد   و ، فرس يفق  حتلل لتكيس مبيضى عمال    .)١,٤٥(الشكل رقم   

  .الصدى

  
  .)١,٤٥شكل ال( يف  املبيض املأخوذ من قطاعيفحتلل التكيس العمالق وضمور النسيج املبيضى الوظيفى  .)١,٤٦(الشكل رقم 

 
   التراكيب الرمحية يف الفرس)١,٣(

الرحم غري احلامل )١,٣,١( 
אאאאאא،

F٤٧}١א J٤٩}١EK 
אא،אא

אKאאא،אאאא
FKähn and Leidl, 1985KEאאאאא

אFא٤٧}١،٤٨}١E،אא
אאאאא،אאא،

،Fא٦}١KE 



٣٢ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

אאאanestrus ،אא
diestrusFא٤٧}١Eא؛אאאאא

אא،אא
F٤٨}١א J٥٠}١KE 

אאאאאא
אאאא،אאא،אא

א،FאE،אא
אK 

אאאאאאא،،
אאאאאא،אאא،אא

אאאאא،א٥٠٪אא
אFGinther and Pierson 1984 cE،אאאא

א٦ J١٠FHayes et al.1985KE 
אאאא٤-١א،

٦-٢א،אאאאא
א،אאאאאאאאאא

אEndometritisFAdams et al 1987; Squires et al 1988E،א
אאא،אאאFא٥٠}١E،

אאאאאFGinther and Pierson 1984cE،
אאאאאאאאFא

٥١}١KE 
אא،אאא
א،אK 

 



٣٣  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
الـصدى   الربيتونية منخفضة   ميكن رؤية احلدود   و،   فترة السكون اجلنسى   يف قرن رحم فرس     يفقطاع سهمى عرضى     .)١,٤٧(الشكل رقم   

  ).الصغرية األسهم( واالنتقال من الطبقة العضلية إىل بطانة الرحم املخاطية) األسهم الكبرية(
  

  
مـن   متبادلـة  رؤية مناطق   بطانة الرحم فيمكن   يفونظراً حلدوث أستسقاء     ،رن رحم أثناء الشياع    ق يفقطاع عرضى    .)١,٤٨(الشكل رقم   

وتـشري  ،  الشياع عجلة العربة املثاىل لقرن الرحم أثناء      وهذا ينشأ عنه شكل   . األنسجة املنخفضة الصدى واألكثر صدى    
  .البطانة الرمحية األسهم لالنتقال من العضلية إىل

 



٣٤ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
  .وتشري األسهم للحافة الربيتونية للرحم ،عجلة العربة للرحم أثناء الشياعشكل منط ممتاز ل .)١,٤٩(الشكل رقم 

  
 

 
الـصدوية واملنطقـة املركزيـة        تربز ثنايا البطانة الرمحية بقاعدا     و،  استسقاء منتشر لثنايا بطانة الرحم أثناء الشياع       .)١,٥٠(الشكل رقم   

  . امللئ باإلفرازات(L)التجويف الرمحى  يفيل الصدى االستسقائية منخفضة الصدى و السطح عا
  



٣٥  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
منخفض الصدى والذى يتبقـع       حيتوى جتويف الرحم على سائل منوى      و،  لفرس بعد التزاوج مباشرة   ) األسهم(رحم   .)١,٥١(الشكل رقم   

  ).كالصوف (ملبدةبانعكاسات 
  

 Pregnant Uterus الرحم احلامل )١,٣,٢( 
 حلمل من ا١٣-٩ اليوم )١,٣,٢,١(

אאאאאא
אFא٥٢}١E،אFאEאא

אאאאאFאZא
אKEאאא٥F5MHzE

אאאא٣ J٥אאא،אא
FאblastocystE٤ J٧א٧٠٪אאאאK(Ginther 1986)
אאאא٦ J٩אאאאFא

٥٣}١٥٥}١KEאאאא١٢אא
א٣ J٣}٥FGinther, 1983bKE 

 



٣٦ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
ويرتكـز   ،مم٥ -٤له قطر    صدوىالالوعاء اجلنيىن غري    ). يوم التبويض = اليوم صفر   ( اليوم التاسع للحمل     يفرحم   .)١,٥٢(الشكل رقم   

  ).األسهم( القرن يفمركزياً 
  

  
براقة حيث تصطدم املوجـات      صدوى انعكاسات ال يظهر الوعاء اجلنيىن غري      و،   للحمل يف فرس   ١١ اليوم   يفاجلنني   .)١,٥٣(الشكل رقم   

    . مم٩ ويقاس قطرها بـحواىل ’الصوتية عمودياً على جدراا األمامية واخللفية
 

من احلمل ٢٠-١٤اليوم  )١,٣,٢,٢( 
אאאאאאא١٤ J١٩Fא٥٤}١٥٥}١KE 

אאאאא
אאא،א٥ 

FKähn and Leidl, 1984Eאאאאאא
אFChevalier and Palmer, 1982EאאאK 

אא٣ J٤אאאאא؛
٢٠ J٢٥אאאFא٥٥}١Eאאא،

אא،אאא
אאאאFPalmer and Driancourt 1980, Volon et al 1982, Ginther 1983KE 



٣٧  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

אאאאא،א
אא،אאאpony

אאGinther, 1986)EK 
 אאאאאאאא،א

א،אאאFGinther, 1983aE،אא
אאאא،א

FGinther, 1984aE،אא،
،אאאאא،א

אאאא،אאא٥K 
אאאאא

אאאאאאFLeith and Ginther 1984KE 
אאאאאאא٦٠٪

א،٣٠٪אאאאאא،
אאKאאאאא

(Ginther 1984b, Leith and Ginther 1985)، 
אאאאאא

אא،אא؛אא،
אאאא،אאאא

אאאא،אאא،
אאא،אאאאא

אאאא،א،
אאא،א،א

אאאאאאBifurcation،אK 
אConceptusאאא،א

אאאא،אאאאאא
אאFא٥٦}١ J٥٩}١KE 

אא١٠ J١٥אאאא،
אאאאאא٥ J١٠Kאא



٣٨ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

אאFא٥٢}١٥٤}١E،אאא
אאאאאFא٥٨}١EK 

אאאאאאא،
אא؛אאאאאאאא،אא،

אאאאאא،
אאאאאאKאאאא

אאאאKאאא
אFChevalier and Palmer, 1982Eאא

אאאאאאאאאא،
Fא٥٣}١KE 

אאאאאאK
אאאאא١٥ J١٨אK

אאאא،אאא
א،אא،אאאא

א؛אאK 
אאאאאאאא

אאא،אK 
 

  
  .مم١٥ويصل قطره   قرن الرحميفويرتكز الوعاء اجلنيىن الكروى مركزياً ،  من احلمل١٤ اليوم يفجنني  .)١,٥٤(الشكل رقم 

 



٣٩  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
  ).١٩٨٦ر ثعن جين( .منو قطر األوعية اجلنينية اخليلية أثناء احلمل املبكر .)١,٥٥(الشكل رقم 

 

  
   .ألكرب قطر بالعالمتني حتت الوعاء ويشار. مم٢٠ × ٢٦الوعاء اجلنيىن ذو شكل بيضاوى ويبلغ . ١٦ اليوم يفاحلمل  .)١,٥٦(الشكل رقم 

  



٤٠ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
  .يشبه الكمثرى) األسهم( قرن الرحم يفالوعاء اجلنيىن املوجود و، ١٨ اليوم يفاحلمل  .)١,٥٧(الشكل رقم 

 

אאא 
FGinther 1985, Woods et al.1985E،אאא،

אאאאאאא
א،אאאK 

אאאאאאא
אאא،א

Fא٦٠}١KE 
אאאאאFڤFoley catheterEא

אאא،אאאא
אא،אאא،א٥ J١٥

אאא٢٠ J٣٠K 
אאאאאאאא

א،אא،אאאאאא
א،אאאאא،א

אאK 
 



٤١  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
يكون جدار   وحتت الوعاء  ،الوعاء  عند أرضية  (E)يرى اجلنني   . شكل الوعاء اجلنيىن يكون مثلثاً    . ٢٠ اليوم   يفاحلمل   .)١,٥٨(الشكل رقم   

  .  نسبياًاًالرحم رقيق
  

  
  .الوعاء  على أرضية(E)ويقع اجلنني ، شكل الوعاء اجلنيىن غري منتظم، ٢١ اليوم يفاحلمل  .)١,٥٩(الشكل رقم 

 

 
ـ  حملاكاة الوعاء اجلنيىن مت ملء    ؛  صورة باملوجات فوق الصوتية لقسطرة بالونية بداخل الرحم        .)١,٦٠(الشكل رقم    مث  ،مل ماء  ٢٠ البالون ب

  . مركز البالونيف القطاع العرضى يفواضحة ) السهم(القسطرة . صورت باملوجات فوق الصوتية
  



٤٢ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  احلمل  من٤٠ - ٢١اليوم ) ١,٣,٢,٣(
אאאאאאאא

FGinther1983b, Kähn and Leidl 1984KE 
אאאאא

F٥٨}١א٥٩}١E،א٢١٤٠אאאא
אאFValon et al 1982E،אאAllantoisאאאא

Fא٦١}١ -٦٦}١E 
אאא EmbryoאאאConceptus

،אאאאאאאא
אאאאKאא،

אא،אא،אאא٢٢٢٥،
אאאאאאא٢٧אF٦٢}١אEא،

٣٠אFא٦٣}١Eאא٣٣אאFא٦٤}١٦٥}١KE 
א٢٥א٥FGinther, 1986E،אא١L

١٢א٣٠א،١٧א٣٥٢٢א٤٠K 
אאא٢٦א،א

KאאאאK 
א١٩א٢٥אאFא٥٥}١KE 

אא٥٠א٢،אאאאא
אאאא،אאא٢٠٤٠

אא١ J٤אאFChevalier and Palmer, 1982KE 
 
 



٤٣  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

 
اجلـنني مـن     اللفائفى يرتفع  ونظراً النكماش كيس املح وامتالء     ، اخليل يف ٣٠رسم ختطيطى لوعاء جنيىن عند اليوم        .)١,٦١(الشكل رقم   

  ).١٩٨٦عن جينثر ( .األرضية ويعلوىف الوعاء
  

  
  . االمتالءيفبطنياً بدأ اللفائفى الواقع و، )السهم(بدأ صعود اجلنني . ٢٧ اليوم يفاحلمل  .)١,٦٢(الشكل رقم 

 

)أدمة ظاهرة(
)أدمة متوسطة(

)أدمة باطنة(



٤٤ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
وكـيس   (Y) من كـيس املـح     ضافيةغشية اإل وتشكل اال  ، مركز الوعاء اجلنيىن   يفاجلنني معلق    ،٢٩ اليوم   يفاحلمل   .)١,٦٣(الشكل رقم   

  ).١,٦٧ - ١,٦٢شكال األراجع أيضاً ( الصدى متتد من اجلنني حنو اجلدران اجلانبية للوعاء  تركيباً عايل(A) اللفائفي
  

  
  . اجلزء العلوى للوعاءيففيه اجلنني معلق و، ٣٠ اليوم يفاحلمل  .)١,٦٤(ل رقم الشك

 

  
يتمـدد كـيس    . جوهرياً Y)(  تقلص كيس املح   و،   الثلث العلوى للوعاء اجلنيىن    يفيطفو اجلنني   . ٣٢ اليوم   يفاحلمل   .)١,٦٥(الشكل رقم   

  . (A)اللفائفي 



٤٥  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
  . كيس املحخيتفيوغالباً  ، الوعاء اجلنيىنيفعالياً جداً واجلنني معلقاً يكون  ،٣٥ اليوم يفاحلمل  .)١,٦٦(الشكل رقم 

  

  
والذى ال    يتعلق من احلبل السري    على حني  ،يرتل مرة أخرى جهة أرضية الوعاء     ) السهم(اجلنني   ،٤٠ اليوم   يفاحلمل   .)١,٦٧(الشكل رقم   

  . زال يظهر بقايا كيس املح
  

  
 يف.  عند القاع(Y)وكيس املح   عند القمة(A) يرتكز كيس اللفائفي و، أعيد توجيه الوعاء اجلنيىن ،٣٧يوم  ال يفاحلمل   .)١,٦٨(الشكل رقم   

  . وعاءه كان من القمة للقاعيفهذه الفرس فإن صعود اجلنني 

 



٤٦ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

من احلمل ٦٠ - ٤١اليوم  )١,٣,٢,٤( 
אאאא٤٠אFא٦٦}١٦٧}١E،

אאאאא(Kähn and Leidl,1984)،
א(Allen and Goddard, 1984) 

אאאאאAllantochorion،אא
K 

אאאא،אאא
אאאאאאFא٦٨}١E،אאא

אFGinther, 1984cKE 
אאאאאאא،

אא١٦٢٠אK 
אאאאאאא٢٠٤٠א

אאאאאאK 
אאאאא

אאK 
אאא٢٥א٤٥אFא٦٩}١E 

٤٠א٦٠Kאא٦א٤٥٥٠، 
אאא٥אFא

٧٠}١KEא٥٠א٦٠א١٠אאא
K 

  



٤٧  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

 
، مـم ٣٣التـاج للكفـل       تقيس املسافة من   و،   يرتكز اجلنني على ظهره على أرضية الوعاء       و،  ٤٦ اليوم   يفاحلمل   .)١,٦٩(الشكل رقم   

  . اليسار إىل(E)ويرتكز الرأس والعينان و
  

  
ترتكـز  و ،الصوتية باملوجات فوق  عرض قدرة ماسح شاشة جمس الفحص     ميل عن   يزداد قطر احل   ،٥٤ اليوم   يفاحلمل   .)١,٧٠(الشكل رقم   

  . الصورة خارجاً عن ٣ومير احلبل السرى جهة الساعة  ، احلٌميل إىل اليسار(H)رأس 
  



٤٨ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  احلمل التوأمي)١,٣,٢,٥( 
אאאאאאא

א،אאאאא،אאא
א،אאאאאאאא،

אאאא١٣ J٢١١٥٪אאאThoroughbred
אא٦٪אאStandardbredFBowman 1986E،אאא،

אאאאאא١ J٣٪FChevalier and Palmer 1982KE 
אאאאאאאא

אKאא١٢١٦Fא٧١}١E،
אא،אFMerkt et al., 1983E،

אאאאאאא
Fא٧٢}١،٧٤}١KE 

אאאאאא،א
א؛אאאא

אאאאאFא٧٣}١KE 
אאאאא،אא

א،אא٢٠אא
אאא،אאאא

אאאFא٧٤}١E،א
אאאאאא،

אאאאאאאא
אאאאFSimpson et al., 1982KE 

אאאאא،א
אאאא،אאא١٦א

אא،א١٤-١٥،
א؛אא،



٤٩  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

אאא٤٨٩٦אא
،אאאאא٢–٤א،א

אFGinther 1986E،אאא
FSimpson et al, 1982KE 

 

 
  ).األسهم( كل قرن يفالوعاءان جانبيان  ،١٣ اليوم يفمحل توأمى  .)١,٧١(الشكل رقم 

  

  
  . جانب واحد ومتقاربانيفالوعاءان  ،١٦ اليوم يفمحل توأمى  .)١,٧٢(الشكل رقم 



٥٠ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
يعترب هذا الوعـاء واسـع     بالنسبة ملوعد آخر تلقيحو، راًوعاء جنيىن واحد فقط يبدوا ظاه ،١٤ اليوم  يف محل توأمى  .)١,٧٣(الشكل رقم   

  . فاجلدران املتقابلة للوعائني خمتفية عن الرؤية؛جداً
 

  
لكيس  املشترك اءالصوتية فإن الغش   ونظراً للوضع غري املناسب س الفحص باملوجات فوق        ،٢٢ اليوم   يفمحل مفرد    .)١,٧٤(الشكل رقم   

  . وحمتمل أن حيدث سوء تفسري هلذا على أنه محل توأمى ،مت تصويره بدون اجلنني) السهم(اللفائفي واملح 

 
אאא،אאא

אאFא٧٥}١E،אאאא
אFא٧٦}١E،אאאאא



٥١  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

،אאא 
Ginther, 1984b, Pipers et al., 1984b)KE 

אאאאFא٧٧}١E،א
אאאא،א

א؛אאאא؛אאא
٤٨٩٦א،אא

אאאאFetal stageK 
אאאא١٧٢٩

אFGinther 1984cE،אאא،
א٤٥אא،אאאא

אאאאאא،א
אK 

אאאאW
١٦אאאא٢٣

אאאאאאא،
אא١٦אאאאא

،אא،אאא
אאאא،

Kאאאאא١٦אא
א،אאאאאא١٦

אאK 
אאאאאאאאא،א

אאא،א
א٢٠אאא،אאא

אאFBowman, 1986KE 



٥٢ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

א٤٠אאאא
אאאFא٧٨}١KE 

אאFאאאאEאאא
אא،אFא٧٩}١E،

אא،אאאK 
 

  
 يفينشأ عن هـذه صـعوبات       .  بطانة الرحم املتعددة   (C)ظهرياً ميكن رؤية جتمع تكيسات       ،٢٨ليوم   ا يفمحل توأمى    .)١,٧٥(الشكل رقم   

  .لكٍل  بالقلب النابض(E) لتأكيد تشخيص دقيق فيجب تصويركال اجلنينني و، تشخيص احلمل التوأمى
  

  
  .انرى اجلنين يبدو أن الوعائني اجلنينني مندجمان ويو، ٣٧ اليوم يفمحل توأمى  .)١,٧٦(الشكل رقم 

  



٥٣  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
 الوعاء األميـن    على حني التلقيح    حجم مناسب بالنسبة لتاريخ    و اجلانب األيسر ذ   يفالوعاء  . ١٥ اليوم   يفمحل توأمى    .)١,٧٧(الشكل رقم   

  .جداًاًصغري ديع
  

  
س صـورة املوجـات فـوق       نف  جبوار بعضهما بوضوح يف    انرتكزامن اجلنين ءان يرى الوعا  و،  ٣٩ اليوم   يفمحل توأمى    .)١,٧٨(الشكل رقم   

  .الصوتية
  

  
القطاعـات   الناشـئة عـن     يرى األصداء  و،  بعضهمامن   احلٌميلني قريبان    ا يرتكز جذع  و،  ١٢٩ اليوم   يفمحل توأمى    .)١,٧٩(الشكل رقم   

  .لكال اجلنينني) األسهم(العرضية للضلوع 

 
 



٥٤ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  استخدام السونار عرب جدار املهبلثقب اجلنني ب) ١,٣,٢,٦(
אאאא٢٠٢٥،אא

אא،אאאאאאא
אאK 

אאא،אאאא
אאא،אאאאאאאFא٨٠}١E،

אאאאאא،אא،
؛אאאא،אא

אאFא٨٢}١KEאא٨٠אK 
אאא،א

א،אאאאא
FאEא،אאאאאאאאאא،

؛אאא،אא
אאא،אאאאאא

א،אאאאK 
אאאא،אאא

 J Jאאא،אאאא
אFא٨١}١٨٢}١E،אאאאאאא،

אא،אא
אאK 

אאאאא١٩٧٥
אא،אא

א١٩א٥٠א،אאא،א
א٧אא٥٤Fא٨٣}١E،אאאא٧٥

אאK 



٥٥  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

 J Jאא٢٩٤٤אא،
Kאאאא 

אאא،אאא
א،אאאאאאא
K 

 

  
تقع أجهـزة   و،  )أملانيا ،جوتنجن ،البوتكت(جهاز الفحص الصوتى عرب املهبل تشمل على جهاز الثقب األوتوماتيكى            .)١,٨٠(الشكل رقم   

 للمجـس املهبلـى     )الـسهم (ويتم دفع رأس التصوير     .  اجلزء األيسر من اليد    يفضبط وإطالق الثقب األوتوماتيكى     
  .أعلى أنبوبة اس توجد قناة إلبرة الثقب. حنواجلهة األمامية جلدار املهبل) أملانيا ،إرالجنن ،سيمنس(

  

  
 ، سم ٢ خترقت الوعاء حبواىل   ا وقد) السهم(وتظهر إبرة الثقب    .  من احلمل  ٢٩ اليوم   يفثقب عرب املهبل لوعاء جنيىن       .)١,٨١(الشكل رقم   

  . متصاص للجننياحدث  وفيما بعد ،ويرى بداخل اجلنني األغشية اجلنينية املنفصلة



٥٦ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
 اجلنني أعلى   يف مستعرض   قطاع ،ترتكز إبرة الثقب بني خطى التوجيه     و،   من احلمل  ٥٠ اليوم   يفثقب عرب املهبل جلنني      .)١,٨٢(الشكل رقم   

  .متصاص للجننياوفيما بعد حدث  ،يسار الوعاء
  

  
ستمر احلمـل يف    او ، سم ٣لعمق    تسري إبرة الثقب بني خطى التوجيه      - من احلمل  ٥٤ اليوم   يفثقب عرب املهبل جلنني      .)١,٨٣(الشكل رقم   

  .التطور بعد الثقب

 
 
 



٥٧  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

)١,٣,٣(ميل اخليل باملوجات فوق الصوتية  فحص ح  
אאאאאא٦٠א،

אאאא،אאא
אאאאא

?א"Fetometry"FKähn and Leidl, 1987aEK 
אאאאא،א

אאאאאאאK 
אאאאאאאא

א،؛אFAdams-Brendemuehl and Pipers, 1987KE 
ميلتصويرأعضاء احلٌ) ١,٣,٣,١( 

אאאFאא٢}٤}١E،א
אאאא،א

אאאK 
العمود الفقريو العنقوالرأس ) ١,٣,٣,١,١( 

אאאאאאאFא٨٤}١E،
אאא،אאא

אא،אאאאאאאאK 
א،אאאאא

אFא٨٤}١E،אאאאאא،
אא J Jאאאא

K 
אאאאאאFא٨٥}١E،אא

אFאEאאאא،אאא،
אאK 



٥٨ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

אאאאאאאא
אאא،אא

א،אאאאאK 
 الصدر والقلب)١,٣,٣,١,٢( 

אאאאאאאאFא٨٦}١KE
אאאאאאאאא

אאא 
אאאFא٨٦}١E،אאא

אאאאא،א
אאK 

אאאא١٩٠-١٥٠א،א
אאFא٨٧}١E،אאאא 

١١٠-١٠٠אאאא٨٠-٦٠א 
Colles and Parkes, 1978)Pipers and Adams-Brendemuehl, 1984,Matsui et al, 1985,(Adams-Brendemuehl and Pipers, 1987,K 

א؛אאאא
K 

 

 
 اخللفـي   األمامى للعني يظهر اجلـدار      اجلزء يف و،   للجمل ١٥١ اليوم   يفصورة عرب املستقيم لعني وحمفظة مخ حلٌميل         .)١,٨٤(الشكل رقم   

  ).األسهم(للعدسات 



٥٩  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
وميتـد   ،(S)القناة الـشوكية      فقرات تصف  ٣أقواس وأجسام   .  من احلمل  ١٥٤ اليوم   يف عنق حميل    يفقطاع طوىل    .)١,٨٥(الشكل رقم   

  . عمق الصورةيفخلفهم ظالل مصطنعة 
  

  
لكـال    الـضلوع  يفالعرضية   تكونة بالقطاعات وتسري األصداء امل   ، للحمل ١٣٤ اليوم   يف صدر جنني    يفقطاع أفقى    .)١,٨٦(الشكل رقم   

  ).٣ ،٢ ،١( غرف قلبية ٣ويرى بني اخلطني  ، خطني جتاه بعضهما البعضيفنصفى الصدر 
  

  
  احلملأثناء ) ا برد وإستاندردبردثر(معدل ضربات القلب حلٌميالت اخليول  .)١,٨٧(الشكل رقم 

  ).أ١٩٨٧ وليدل عن كاهن(



٦٠ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

   وضمنطقة البطن واحل )١,٣,٣,١,٣(
אאאאאFא٨٨}١E،

אאאא،אאא
אאאאאK 

אאאאאאאא
אFא٨٨}١KE 

אאאאא 
FCurran and Ginther, 1989E،אאאאאא،

אאאאא،אא،א
אאאאאאאאא

אא،אא٦٠אא،א
אאא،אא

אאאאא٦٠٧٠א،
אא،אאא

אאאאK 
אאFא٢}٤}٢Eאא

אאFPipers and Adams-Brendemuehl 1984EK 
אאאאא

א،א؛אאא
אK 

אאאאאFא٨٩}١E،אאא
אאאאאאK 

  



٦١  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
الـصدى  و ذ (L)ويقـع الكبـد    ، يف القاع(S) تقع املعدة و،  للحمل١٤٨ اليوم  يف جذع حميل    يفقطاع مستعرض    .)١,٨٨(الشكل رقم   

 عرضـياً  ويوجد على جانبه األمين قطاعاً     ، وبينهما يسري الوريد األجوف الذيلى      ،املتوسط واحلبوب اخلشنة عند القمة    
  .لفقرة وظالل صوتية حتتها

 

  
   .للحمل ١٨٥  عند اليومحميل يفرى ة والوريد السريلشرايني السى مع وجود جتويفني لر احلبل السيفقطاع عرضى  .)١,٨٩(الشكل رقم 

 
   احلٌميالت اخليلية باملوجات الصوتية عرب املستقيم ةيتاحإ) ١,٣,٣,٢(

אא١٦٢אאThoroughbredאTrotterאא
٣١١אאאאאאאאא 
FKähn and Leidl, 1987aE،אאF٥EF5MHzE،אא
F١٠E،אאאאא

א،אאאא٨٠ J١٠٠א
אאאFא٩٠}١E،אאא

אאאאאא،אאאאא



٦٢ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

א،אאאאאאאא
א١٠٢٠٪אאאאאאאK 
אאאא،

אאא٧٤ J٨٣٪א
אאאאא٦א١١F٩٠}١אE،،

،א،אא٢٥ J٥٠٪א
אאא،אא،אאK 

אאא،א
א،אאאא،
אאאאא
(O’Grady et al, 1981, Pipers and Adams-Brendemuehl, 1984)אאאאא 

אאא،אאאאאא
א،אאאא،אאא

אK 
 

  
بالفحص الصوتى عرب املـستقيم   )ثارابرد وستاندردبرد(وبطن حميالت خيلية  املعدل التكرارى للوصول لرأس وصدر .)١,٩٠(الشكل رقم 

  ). أ١٩٨٧عن كاهن وليدل  (. أثناء احلمل

  



٦٣  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  جات الصوتية وقياسات حميل اخليل بامل) ١,٣,٣,٣(
אאאאא،

אאFKähn and Leidl 1987aE،אא
אא،אאאאאא،

אאא،אאאא
א،אא٢،٤،٢אאאK 

   العني وحمفظة املخ) ١,٣,٣,٣,١(
אאאאאאא

Fא٩٠}١٩٢}١KEאאFא٩١}١KE 
אאאאאFא٩١}١٩٢}١E،א

א،אאאא،؛א
אאא،אאאא

אK 
  

  
 أجنـة   يفاملسافة الضلعية البينيـة        واملعدة والعني وقطاع عرضى يف     خيةعلبة امل الأكرب أقطار للجذع و   ) اراتاحند(منو   .)١,٩١(الشكل رقم   

   ).أ١٩٨٧وليدل  عن كاهن( .أثناء احلمل) ثارابرد وستاندردبريد(اخليول 



٦٤ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  
  . للحمل١٥٩ اليوم يف حميل يفمثال ألخذ مقاييس أقطار العني و حمفظة املخ  .)١,٩٢(الشكل رقم 

  

  املعدة واجلذع و الضلوع )١,٣,٣,٣,٢(
אאאאא

אאאאFא٩٣}١KEאא
אאאאF٣ J٥KE 

אאאא،א
אאאאאאאIntercostal spaceK 

אאאא،
אאאאK 

אאא،Kאא
אאאאאאאF٩٤}١אKE 

אא٢٥א٦٠٨٠ J١٠٠א١٥٠
אFא٩١}١E،אאאא؛אא

אאאאאא،אא
אאאאא،אא

אK 



٦٥  فحص األفراس باملوجات فوق الصوتية

  
طول و ،للحمل ١٨٨اليوم    حميل عند  يف قطاعات عرضية للضلوع مع املسافات البينية بينهما         ٣مثال ألخذ مقاييس     .)١,٩٣(الشكل رقم   

  ).٣  مقسوماً على٣٧,٥( مم١٢,٥قطاع عرضى لضلع مع مسافته البينية هو 
 

  
  . للحمل٨٨ اليوم يفمثال لقياس قطر جذع حميلي  .)١,٩٤(الشكل رقم 

  

املشاكل املرضية يف الرحم) ١,٣,٤( 
النفوق اجلنيين) ١,٣,٤,١( 

אא٤ J١٥٪אא١٠٥٠ 
(Chevalier and Palmer 1982, Simpson et al 1982, Valon et al 1982,Squires et al .1988).K 



٦٦ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

אאאאא،א
אאאאאאא،אא

אאK 
אאאאא،אא

אאאFא٩٥}١E،
אאאאא،אאא

אאאאא،אאא
٩٦KE}١אFאאאא 

א،א،א
אאאאאאא،،א

אאאאאאFSquires et al, 1988KE 
אאאאא،אא

אאא١٥א،אאאאא
א،אאאאאאא

אאא،אאאאא
Fא٩٧}١E،אאאאאאאא

א،אאFGinther et al, 1985KE 
א،

אBradycardiaאKאאאא
١٥٠L،אאאאאא

FE؛אאאאFGinther et al 1985EK 
אאאאאK

אאאא،אאא
Fא٩٦}١٩٧}١KEאאאאאאאאא

אאא،אאאא
،אFDarenius et al, 1988KE 
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وكـذلك   ،السائل اجلنـيىن    من عالمات الشذوذ زيادة صدى     و،   للحمل ١٧ اليوم   يفحلظة حدوث النفوق اجلنيىن      .)١,٩٥(الشكل رقم   

  . أياماجلنني بشكٍل كامل بعد ذلك بأربعة  متصاصاومت  ،غموض االتصال بني الوعاء اجلنيىن وجدار الرحم
  

  
غـري   خطـوط  اجلنيىن الوشيك هو وعالمات املوت. الزال اجلنني يظهر ضربات قلبو، ٢٧ اليوم يفمحل غري طبيعى  .)١,٩٦(الشكل رقم 

  .منتظمة للوعاء اجلنيين وحجم الوعاء األقل من املتوقع عند مقارنته مبوعد التلقيح
  

 
 املـوت   عالمـات و ،ينبض  النمو والزال قلبهيف اجلنني استمر و، ٣٣ اليوم يف )١,٩٦(شكل المحل غري طبيعى من  .)١,٩٧(الشكل رقم 

 الـصغري   السائل واحلجميفواألصداء املرئية ) السهم( نتظام األغشية املشيميةاوعدم  ،طبيعيالاجلنيىن هى التوجيه غري 
  .والشكل املفلطح للوعاء

 



٦٨ باملوجات فوق الصوتيةالفحص البيطري التناسلي 

  احلمل الشاذ)١,٣,٤,٢(
אאאאאאK

אא،אאאאFא
א٣}٣}١Eאאאאא

אאK 
אא،אא

אאאאאא،אאאא
אאאאFא٩٨}١KEאאא

אאאאאאF1989 StaudachE،
אאאאאאאאא،א

אא،אא
א،אאאאאאא

F1985KGinther et alKE 
אא،אאאאא

א،אאאאאאא،א
אאא٢٠ J٣٠אאKF

٩٩}١Eאא،אאאא
K 

فحص الرحم بعد الوالدة) ١,٣,٤,٣( 
אאאאאאאאאאא،

אאאא،אאאאF١٠٠}١E،
אאאאאאא

אFא١٠١}١E;אאFאLochiaEא
אאF(McKinnon et al. 1988K 

אאאאאאא
א،אאאFoal heat٢٥٪אאאא
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،אאאאאאאא
אאFא١٠٢}١KEאאאא

אאאא،אאאא
אאאאא،א

אאאאאא،אאאא
١אאאא١٠٣KE}١אFאא J٢

،א،א،אא،
אאא،אאאאא،

אFא١٠٤}١E،אאאאאאאא
אFMcKinnon et al, 1988E،אאאאאאא

אאאאאאא
אK 
 

  
بشكل  احلٌميلية لالسوائ  عند هذا الوقت اختفتو،  تقريباً للحمل٧٠ أيام من موت احلٌميل عند اليوم ٤الرحم بعد  .)١,٩٨(الشكل رقم 

ألسـبوعني   الـصوتية  الصدى بالفحص باملوجات فوق عالية) األسهم(كتشاف املتبقيات احلٌميلية االزال ممكناً و، كبري
  .آخرين
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ـ  ليمتد بعيداً  املتزايد للسائل   ميكن رؤية التراكم   و،   من احلمل  ٢٣٠ فرس عند اليوم     يفستسقاء األغشية اجلنينية    ا .)١,٩٩(الشكل رقم    ن ع

  .املستقيم باملوجات فوق الصوتية عرب كتشاف احلٌميلا مل ميكن و، عمق أقصى اختراق للموجات الصوتية
 

  
ـ النفـاس غري  ميكن رؤية سائل).  يوم٣,٥( ساعة ٨٤فرس بعد فترة طبيعية للوالدة بـ    ) األسهم(رحم   .)١,١٠٠(الشكل رقم     ،صدوىال

  .ممتداً لقليل من السنتيمترات بداخل الرحم
  

  
مـن   رى كمية صـغرية   تو ،متاما التجويف الرمحى مغلق  و،   ساعة ١٥بعد الوالدة ب    فرس يفرتداد طبيعى للرحم    ا .)١,١٠١(الشكل رقم   

  .السائل املنخفض الصدى بني ثنايا املخاطية الرمحية
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) األسـهم ( الـرحم    يفاملتجمع   سائل وميتد ال   ، يوم ٤,٥ فرس بعد الوالدة بـ      يفحتباس السائل النفاسى الرمحى     ا .)١,١٠٢(الشكل رقم   

  . لتر سائل من الرحم١,٥ نفس اليوم مت تصفية يفو، بالعمق لعدة سنتيمترات
  

  
التراكيب عالية   وتتفرع ،الصدى ويوجد بتجويف الرحم سائل نفاسى عاىل      ،بثالثة أيام ) األسهم(رحم بعد الوالدة     .)١,١٠٣(الشكل رقم   

  .الصدى على أسطح ثنايا بطانة الرحم
  

  
ومل  ،أيام طبيعى بعد الوالدة بثمانية    رتداد غري ا رحم فرس ب   يف) بني العالمتني (فرازات عالية الصدى    تراكم واضح إل   .)١,١٠٤(الشكل رقم   

  .الشياع التاىل له ينتج محل عن التزاوج أثناء شياع الوالدة و ال
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 التهاب بطانة الرحم)١,٣,٤,٤( 
אאאאאאאאא،

אאאאF١٠٥}١א-١٠٧}١KE
אאאא،אא،אא

אאאאא
FAdams et al 1987KEאאאאאאDiestrusא

،אאאאאאK 
אאאאאFLeidl and Kähn, 1984E

אא،אאאFא١٠٦}١E،
אאאאאאא،٦٨א

אK 
אאאאא

אK 
אאאאא

אאאאאאאאאא
א،אאאא،אא،،

אאא،אאאאא
א،אאאא

،אאאאאא،א
אאאאאאאאK 

אאאאאאאא،א
אאא،אאאא

אאא،א
אאא،אא

אאKאאאאFא
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אאא،אאאאא
אאא،אאאאא،

אאאאאאאאאאאאא،
א،אאאא

א،אא،אא
אאFAdams et al., 1987E،אאאאא

אאאאאאאאK 
 

 
حيتوى التجويف علـى كميـة      و ،لتهاب مزمن لبطانة الرحم   الفرس عندها   ) األسهم( قرن رحم    يفقطاع مستعرض    .)١,١٠٥(الشكل رقم   

   .رتشاحاتمتوسطة من اال
  

  
 يفالـرحم    وتربز ثنايـا بطانـة     ،لرحملتهاب مزمن لبطانة ا   رتشاحات كبرية متراكمة كنتيجة ال    ارحم فرس بكمية     .)١,١٠٦(الشكل رقم   

  .التجويف
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سـبب   للراشح احملتوى اخللوى  إزديادو، لتهاب بطانة الرحم املزمنالتهابية ناجتة عن اذو إفرازات ) األسهم(رحم  .)١,١٠٧(الشكل رقم 

  .اًصدى ملبد
  

  
الغسيل صـدى     حملول يفاهلوائية   وأنتجت الفقاقيع  ،حملول فسيولوجى للغسيل   لفرس بعد نقعه بلتر   ) األسهم(رحم   .)١,١٠٨(الشكل رقم   

  .اً كثيفاًملبد
 

  البويلواملخاطي وقيحي ت التهاب الرحم ال)١,٣,٤,٥( 
אאאאא،אא

אאFא١٠٩}١E،אא،א
אאאא،אאאאאא،אא،

אאאא،אאאאאאK 
אאאאאא

Fא١١٠}١E،אאאאאאא
אאאא،אאא
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א،אאא؛א
،אאאא

אאאאאK 
אאאאא

אאאFאE،אא،אאאK 
אאאא،אא

אאאK 
אאאMucometraאא

אאאאYoung filliesKאאאא
אאאאאאאאאא،אאאא

אא،אאאאאא
אאאאאאא

Fא١١١}١KE 
אאאאאאאאאא،

אאאUrometra،
אאאאאFא١١٢}١E،אאא

אאאאאK 
  

  
البيضاء  الدم الكبري لكرات  ونظراً للعدد .  الرحم ملىء بشكل حاد بكمية كبرية من السائل        و،   فرس يفتقيح رمحى    .)١,١٠٩(الشكل رقم   

  .نعكاسات شبيهة جداً باجلليداحيتوى الراشح الصديدى على 
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 يفاملخاطيـة    بطانتـه  الرحم وثنايا  ويربز ،تهاب حاد لبطانة الرحم   اللفرس تعاىن من    ) األسهم(الرحم واملثانة البولية     .)١,١١٠(الشكل رقم   

  . اجلهة األمامية من املثانة البوليةيفويقع  ،التجويف
  

  
 فرازاتاال وتحاط ،اطىلتهاب رمحى خم  الفرس تعاىن من    ) األسهم ( كليهما  الرحم  قرين يفقطاع مستعرض    .)١,١١١(الشكل رقم   

حتباس السائل  لبكارة املثابر هلذه الفرس ذى عمر السنتني ال       اوأدى غشاء    ،منخفضة الصدى جبدار رمحى مسيك    
  .الرحم واملهبل يف
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لمـا  إنعكاسات كاجلليد مث    حيتوى السائل بداخل الرحم على     و،   يتمدد الرحم أمامياً   و،   فرس يفإلتهاب رمحي بوىل     .)١,١١٢(الشكل رقم   

  .احلال يف بول اخليول

 
 لرحم اتكيسات بطانة ) ١,٣,٤,٦(

אאאאאאא١٠א 
FKenney and Ganjam 1975, Kaspar et al 1987, Leidl et al 1987E،אאא

٢٠ J٢٥٪אאא،אא،אא
Fא١١٣}١١١٤}١KEא،K

אאKאא؛
אFא١١٦}١E،،

אאאאא
אFAdams et al., 1987KE 

אאאא،
،אא،Fא
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א،אאאאאאא

،אאא،אא
אא،אאאK 
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אFChevalier and Palmer 1982, Simposon et al 1982, Leidl et al.1987E،אאאאא

א؛אאFא١K١١٦E،א
،אאK 

؛אאאא،א،
א،אא،אאא،
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א،אאא١٥١٦אא
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ئل مقدمة التكيس يوجد بعض السوا     يف فرس قرن رحم    يفمنظر باملنظار لتكيس بطانة الرحم الداخلية متعددة العيون          .)١,١١٣(الشكل رقم   

  .بطانة الرحم لتهابااحلرة موضحة أن الفرس أيضاً تعاىن من 
  

  
 تكون مضللة مع     أن كنمي  كال التكيسني تنتج صورة    و،  لفرس) األسهم(بداخل الرحم   ) C( بطانة الرحم    يفن  اتكيس .)١,١١٤(الشكل رقم   

  .الوعاء اجلنيىن أثناء الفحص باملوجات فوق الصوتية
  

  
ومحلـت   ،فحـص  ثاقب ستخداماومت فتح التكيسات ب    ، رحم فرس  يفات بطانة رحم كبرية حبواجز متعددة       تكيس .)١,١١٥(الشكل رقم   

  .الفرس بعد ذلك بثالثة أسابيع
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اجلـنني    الوعاء اجلنيىن احملتـوي علـى      يف يربز التكيس    و،   من احلمل  ٢٩ اليوم   يفواجلنني  ) C(تكيس بطانة رحم     .)١,١١٦(الشكل رقم   

)E.(بشكل غري كاملستمرتطوراحلمل ا.  
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ـ   ،  رسم ختطيطى لفحص باملوجات فوق الصوتية للقناة التناسلية الداخلية لبقره باستخدام املاسح اخلطى             ).٢,١(رقم  شكل  ال ا اـس طولي

  .بداخل املستقيم ظهرياً متاماً فوق قرن الرحم
  

  
  .ويشار إىل اإلحنناء الكبري للرحم باألسهم. )٢,١(شكل ال يف رحم غري حامل مماثل لزاوية الفحص يفقطاع سهمى ). ٢,٢(رقم شكل ال
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منظـر رأسـى    ، القطاعى ستخدام املاسح ابقره ب رسم ختطيطى لفحص باملوجات فوق الصوتية للقناة التناسلية الداخلية ل         ). ٢,٣(الشكل رقم   

  ).    ٢(واملثانة ) ١( الرحم يفوينشأ عن التوجيه العرضى لزاوية الفحص فوق الصوتية قطاع عرضي ، لقناة احلوض
  

  
اعـات  قط ويشار لألربع ، )٢,٦٣(الشكل   و )٢,٣(الشكل   يف رحم غري حامل مماثل لزاوية الفحص        يفقطاع عرضى   ). ٢,٤(الشكل رقم   

  . قرىن الرحم باألسهميفاملستعرضة 
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٩٠

אאאאאאPelvisא،א
،אאFא٦}٢KE 

Hypoechoic Fluid،אא
אאFא٥}٢KE 

אאאא،אא
א،א،אאאischium

אPubisאאא،אא(Nickel et al., 1984)K
אאאאאechoesאאא

Fא٧}٢E،אאאאאאאא
hyperechoicאK 

אאאאFא٨}٢E،א
אאא،אאאאאhyperechoic lineא

אאcervical canalK 
 

  
  ).باألسهم مشار إليه(ويوجد فوق قاع املثانة جسم أصفر  ،)اجلسم والقاع(النصف الرأسى للمثانة البولية ). ٢,٥(الشكل رقم 
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 ويقع بطنياً للمثانـة  ). corpus  vesicae( وجزء من جسمها )cervix vesicae( وعنقها )U(النصف الذيلى للمثانة البولية ). ٢,٦(الشكل رقم 

  ). األسهم(أرضية احلوض ، وبشكل أفقى وعايل الصدى
  

  
األصداء والناشئة عن    وميتد بعمق الصورة سلسلة من    ،مواز للصدى األوىل    ) األسهم(قطاع جار وسطى ألرضية احلوض      ). ٢,٧(الشكل رقم   

  .أرضية احلوض وبني اس الصوتى) صوتيةأشباح (انعكاسات متعددة 
  

  
حلقات لعنق الـرحم   وميكن متييز عدة،  اجلهة البطنية لعنق الرحميف) U( عنق الرحم وتقع املثانة البولية      يفقطاع سهمى   ). ٢,٨(الشكل رقم   

  . مركز الرحم توجد قناة عنق الرحم األفقية ذى الصدى اخلطىيف) أسهم(
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אאאאאא،
אאא،אאאא

אabove the intercornual spaceK 
אאאאאlinear array scannerא،

אאאאF٢}٢אE،
אא sector scannerאא٩٠،אא

אא،אא 
F٤}٢אKE 

אאאאא،א
אאא،،אK 

אאא،אא
אא،אאא

אא،אאא
K 

אאאאאאא
אאאאא،אאאאא،אא

٥}٣٣אאאא،אא
(3-3.5 MHz)אאאא،אאאא

אFא٩}٢ J١٢}٢Eאאאאא،
א٥(5 MHz)אאאאא

٣ J٥(Dobrinski and Kremer, 1982)K 
٣ J٥}٣٦ J٨K 

אאאאאF٥}٧، 
(7.5 MHzKאאאאא

٥(5 MHz)K 
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אאאא7.5 MHz٤-٥(Hassler, 1984)Kאא
אאאאאאא،אאאא

אK 
אא5 MHzא٨ J١٠،א

אאא،אא٥}٣MHz١٢ J١٥،
אאאאא،אאאאאK 

  

  
الصوتية  جلنني يف اليوم      صورة باملوجات فوق  . ت فوق الصوتية املنخفضة والعالية    مقارنة جودة الصورة بني ذبذبة املوجا     ). ٢,٩(الشكل رقم   

  .)A( على أرضية الرحم وحياط بالرهل )E(ويرتكز اجلنني ،  مليون٥ من احلمل وبذبذبة ٤٥
  

  
متييزاً عنها عند    فاصيل أقل وتبدو الت ،  مليون بذبذبة  ٣,٥مت تصويره باستخدام    ) ٢,٩(شكل  ال يفنفس احلمل املوجود    ). ٢,١٠(الشكل رقم   

  .  مليون ذبذبة٥استخدام 
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       صورة باملوجات فوق الصوتية جلسم أصفر     . مقارنة جودة الصورة بني ذبذبة املوجات فوق الصوتية املنخفضة والعالية         ). ٢,١١(الشكل رقم   

  .ويشار إىل حدود اجلسم األصفر باألسهم،  مليون٥ذي جتويف مت تصويره بذبذبة 
  

  
            حجـم اجلـسم األصـفر     .  مليون ذبذبة  ٣,٥لكن مت تصويره بتردد     ) ٢,١١(شكل  ال يفنفس اجلسم األصفر كما     ). ٢,١٢(الشكل رقم   

  . مم١٨×٢٥ مم وحجم التجويف ٢٦×٣٦,٥
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 البقرةيفالتراكيب املبيضية ) ٢,٢( 
   اجلريبات)٢,٢,١(
   صور اجلريبات باملوجات فوق الصوتية)٢,٢,١,١(

אאא،א
אanechoicאאאFא١٣}٢ J٢٠}٢KE 

אאreal time scanningאא
אא،אאאא

(Pierson and Ginther, 1984 b; Reeves et al., 1984)،א
א،אאאFא١٤}٢E،א

אאאcumulus oophorous،א، 
אא،א

אאאאאFאאEhyperechoic ovarian stroma
Fא١٣}٢١٩}٢E،אאאאאאאvery 

narrow hyperechoic line،אא(pierson and Ginther, 1984, b)،א
אא،אא

אא،אא٥}٣3.5 MHz
٦ J٨(Pierson and Ginther, 1984, b)،אאאאאא

١٠אFא١٥}٢١٦}٢E،אאאאא
אאאא، 

אאאאאא١٠אא٥
(5 MHz)(Kähn and Leidl, 1986)،אאאאאא

אאאScanner،אאOperator،
אאאא٥א J١٠،אא

F١٧}٢אE،א
K 
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אאאא١٠ J٣٠٪
٣ J١٠K 

אאאא٢ J٣א،
א٥K 

אאאאאאא
אא(Quirk et al, 1986)،אאאא

אא٢ J٣K 
אאאאאאא

אcystic corpora luteaאFא١٨}٢E،אא
אאאאK 

אאanechoicאאאאא
אאאluteal tissueאאא،

אאאFא١٩}٢٢٠}٢E،א
אא،אאא

א(Driancourt et al., 1988)،אאאא
FSHeCGא،אאא

אאאאK 
אאFאovulation depressionE

אK 
אאearly metestrusאאאא

K 
אאאאאK

אאאK 
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 )U(مم وتقع املثانة البولية      ٢-١ جلريبةاجلدار ا  مم ومسك    ١٧قطر التجويف ال    .  يوم الشياع  يف بقرة   يف )F(جريبة  ). ٢,١٣(الشكل رقم   

  .حتت اجلريبة

 

 
و ،أرضية  اجلريبـة    عند) سهم صغري (و يوجد بقعة صدوية     ، يوم التبويض  يفحيتوى جريبة شياع    ) أسهم كبرية (مبيض  ). ٢,١٤(الشكل رقم   

  . مليون ذبذبة٥أخذت الصورة مباسح قطاعى 
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الصوتية جلريبة شياع    صورة باملوجات فوق  . رة بني ذبذبة املوجات فوق الصوتية املنخفضة والعالية       مقارنة جودة الصو  ). ٢,١٥(الشكل رقم   

)Fa(مليون ذبذبة٥  عند .  
  

  
  . مم١٦قطر اجلريبة .  مليون ذبذبة٣,٥مأخوذ مباسح ) ٢,١٥(شكل ال يف كما )Fa(اجلريبة نفسها ). ٢,١٦(الشكل رقم 

  

  
، مم١١ و ٨و ٦  و ٤: من اليسار لليمني  (وتوجد عدة أوعية ذات أحجام خمتلفة       ، اء فترة مابعد الشياع   مبيض بقرى أثن  ). ٢,١٧(الشكل رقم   

  .وتشري األسهم إىل حدود املبيض
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وحيـاط  ، بثمانية أيـام    فترة السكون اجلنسى بعد آخر تبويض      يفجريبة   و )أسهم(مبيض حيتوى جسم أصفر متكيس      ). ٢,١٨(الشكل رقم   

: القطر الداخلى (و إىل الظهر واليسار منه يوجد جريبة السكون اجلنسى          ،جبدار من نسيج أصفر   جتويف اجلسم األصفر    
   مم١٣ ×١٧

  

  
ـ البقرة أعط . لتعديد التبويض FSH أيام بعد بدء املعاملة بالـ٥) ٤و٣و٢و١( متطورة جريبات ٤مبيض حيتوى ). ٢,١٩(الشكل رقم  ت ي

   ريبـات اجل  بعـض  يف  ميكن متيز اجلدار الرقيق احمليط بالوعاءو، أيام٤ملدة )  جمم٣و٤و٥و٦ ( FSH يومياً من نيحقنت
  ).٤و١رقم (
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 ٣٠٠٠البقرة  أخذت  . eCG أيام بعد بدء تعديد التبويض رمون سريم األفراس احلامل           ٩جريبات عديدة على مبيض     ). ٢,٢٠(الشكل رقم   

  .يام أ٧ جمم كلوبروستينول منذ ٠,٥ و أيام٩ منذ eCGوحدة دولية من 

 
  التطور اجلرييب أثناء دورة الشياع وبداية احلمل) ٢,٢,١,٢(

אאא، J J
،אאF٢١}٢אE،אאאא

א٥ J٨،
١٢ J١٤א٧ J١٠،Kאא

،אK 
– Jאאאאאא،

אאא،אאא 
metestrus(Matton et al., 1981; Pierson and Ginther, 1984 b; Kahn, 1989 c)א

אDiestrusאאK 
אאאאא،אאאאא

אאא(Pierson and Ginther, 1984 b and 1986)K 
אא٥}١ J٥}٢

א(Driancourt et al., 1988)،אאאאא
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אא،אאא
אK 

אאא،א
א؛،אאאאאא

،אאKאאא،
،אאאאF٢٢}٢אE،

אאא٣אאא (Ireland, 1987; Sirois  and Fortune, 

1988; Ginther et al., 1989 a)،אא٤
אK 

אאאאF٣אEאאא
א؛אאF٢٣}٢אKE 

אאאאאאאאא
אא،א،אא٧ J١٠(Ginther et al., 1989 a)،א

אאאאא،
אאאאא٢ J٣K 

אאאאאאאאא
אא،،אא 

(Schneebeli, 1984; Pierson and Ginther, 1986)Kאאאא
א٩ J١٠(Ginther et al., 1989 b)K 

אאאmetestrus daysאא١٠
אא(Choudary et al, 1968; Ireland et al., 1979; Staigmiller and England, 1982)،

א١٤אאmeterusאאDiestrus،א
Proestrus،אאא١٤ J٢٠א

א،אאאא،אא
١٤،א Jאאא Jא

אאאאK 
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١٠٢

 
  . ثناء دورة شياع العجالت أيفتطور أقطار أكرب وثاىن أكرب جريبات ). ٢,٢١(الشكل رقم 

  ). ج،١٩٨٩عن كاهن (
 
 

  
  . عجلة ذات موجتني جريبيتني أثناء دورة شياعيفتطور جريبات فردية ). ٢,٢٢(الشكل رقم 

  .) ١٩٨٨ فورشن وعن سريوز(
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١٠٣

 
  . عجلة ذات ثالث موجات جريبية أثناء دورة شياعيفتطور جريبات فردية ). ٢,٢٣(الشكل رقم 

١٩٨٨KEرشن فو وعن سريوز( 
  

  جريبات الشياع) ٢,٢,١,٣(
אא١٥ 

(Pierson and Ginther, 1984 b; Kähn and Leidl, 1986)،אאאאא
אPreovulatory follicle١٨(Qurik et al., 1986)،אאאא

אא١٠ J٢٠F٢٤}٢אE،אאא
٢٠،א١٠K 

אאאאא٥}١א J٥}٢،
אאאאאא،

א٣٦אK 
 

  )مم(ريبات الشياع قطر ج
 املدروسةياع جريبات الش  احليوانات املدروسة

 أكرب جريبة  أصغر جريبة   املعيارىإلحنرافا ± املتوسط

  ٢٠  ١٢  ٢,٦ ± ١٤,٧  ٥٤  ياع دورة ش٥١ات عجلة ذ١٢
  ٢٠  ١٠  ٢,٩ ± ١٥,٣  ٤٥  ناعىطص بقرة قبل التلقيح اإل٤٥

  . عجالت وأبقار قبل التلقيح اإلصطناعىيف األقطار الداخلية جلريبات شياع ).٢,٢٤(رقم شكل ال
  ). ج١٩٨٩عن كاهن (
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١٠٤

  األجسام الصفراء) ٢,٢,٢(
  صور األجسام الصفراء باملوجات الصوتية) ٢,٢,٢,١(

אאא،،،א 
echographic appearance (Pierson and Ginther, 1984 b; Kähn and Leidl, 1986)،א

אאFא٢٥}٢ J٢٨}٢E،
אאאאאא،אאא

hypoechogenicityאאאאאאאאא،
אאאאאאא

אא،אאא
،،KאאאאאאאאK 

אאאאא،אאאא
אK 

(Pierson and Ginther, 1984 b; Reeves et al, 1984; Kahn and Leidl, 1986; Kito et al, 1986)K
אאאא،אאא،אא

anechoic fluidF٢٧}٢אE،אאאאא
אאאאK 

 

  
. أقل صدى ) األسهم( ومقارنة باألنسجة املبيضية احمليطة يظهر اجلسم األصفر      ، مبيض ذو جسم أصفر ناضج ومصمت     ). ٢,٢٥(الشكل رقم   

  . محام مائىيف أخذ الصورة مت
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١٠٥

  
  .)٢,٢٥(شكل ال م أصفر صلب مماثل لزاوية لقطاع يف جسيفقطاع عرضى ). ٢,٢٦(الشكل رقم 

  

  
بـالتجويف غـري     وحييط اجلدار األصفر الصدوى ذو مسك عدة ملليمترات       ، بتجويف مركزى ) أسهم(جسم أصفر   ). ٢,٢٧(الشكل رقم   

  .  محام مائىيفوأخذت الصورة ، الصدوى
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١٠٦

  
ن آلخر حيتوى القطـاع     ومن آ .  )٢,٢٧(شكل  ال يف جسم أصفر ذي جتويف مياثل الزاوية القطاعية         يفقطاع عرضى   ). ٢,٢٨(الشكل رقم   

وهـذا املكـان    ، )٢,٣٣ و   ٢,٢٩ن    الشكال( مركزه على منطقة ضيقة ذات صدى عاٍل         يفالعرضى للجسم األصفر    
  . قطاع للجسم األصفريفيتطابق مع آخر ميكن متييزه 

 
אאאאאאא

א،אFאEhyperechoeicא
אאא،אאאאא،א،

אא،אאאא
אא٢ J٤F٣٠}٢אE،אאא١٤

א١٨-٢١،אאאא 
(Pierson and Ginther, 1984 b; Kähn 1986)،١א٢א

٢٠C٣٠א٨-١٠אF٣١}٢אKE 
אא،אPGF2αא

٢٣(Qurik et al, 1986)K 
אא٥(5 MHz)אאאאאאא

אא،אאאאא
אאF٣٢}٢אE،אאאאא

Corpora albicansאאK 
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١٠٧

  
الصورة مباسـح    و أٌخذت ،مع خط مركزى عاىل الصدى    )  مم ١٥×٢٨,٥: حجم(جسم أصفر صلب لدورة شياع      ). ٢,٢٩(الشكل رقم   

  . مليون٧,٥خطى ذى ذبذبة 
  

  
 ٦,٥ مركزه ذو قطر     و يوجد جتويف يف   ، مم ١٦×١٩ أيام بعد التبويض حجمه      ٣) األسهم(ة شياع   جسم أصفر لدور  ). ٢,٣٠(الشكل رقم   

  . مم٨مم وعلى اليسار يوجد حويصلة حواىل 
  



 الفحص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتية
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  . مم٢٣,٥:  مم والعرض٢٩: الطول.  من الدورة٩ اليوم يفجسم أصفر مصمت ). ٢,٣١(الشكل رقم 

  

  
وفـوق اجلـسم    .  مم ١٥,٥:  مم والعرض  ١٩,٥: الطول. لدورة القادمة بيوم  قبل ا ) أسهم(جسم أصفر مضمحل    ). ٢,٣٢(الشكل رقم   

  ).  مم١٤قطر حواىل ( قبل الشياع جريبتاناألصفر توجد 
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אאgray scalesאאאאאאא،
אאאא،אאאא

؛אאechogenicityF٣٣}٢אE،FEא
אאאאאאKאאאאא

،אאאF٣٤}٢אE،א،
F٣٥}٢אE،א٥}١،

א٢٠F٣٦}٢אKE 
אא،אאא

F٣٦}٢אE،אאאLuteinized wallאאאאא
א،אאאאFאEאא

אאאאאless echoicאK 
 

  
  . من احلمل١٢يوم .  املركزيفخبط عاىل الصدى )  مم١٩,٥×٢٦: حجم(جسم أصفر صلب للحمل ). ٢,٣٣(الشكل رقم 
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التجويـف   ويقـيس  ، مـم    ٢٠×٣١ من الدورة يقيس اجلسم األصـفر        ١١ اليوم   يف) أسهم(جسم أصفر متكيس    ). ٢,٣٤(الشكل رقم   

  . مم١٠,٥×١٧
  

  
  .ذا شكل غري منتظم وويقع التجويف طرفيا ، من الدورة٨ اليوم يف) أسهم(جسم أصفر متكيس ). ٢,٣٥(الشكل رقم 
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١١١

  
وكانت دورة شـياع البقـرة      ، مم ١٩ ×٢٢و قطر التجويف    ، من الدورة  ١١ اليوم   يف) أسهم(جسم أصفر متكيس    ). ٢,٣٦(الشكل رقم   

  .و ميكن رؤية انعكاسات طفيفة بداخل سائل التجويف، يوم٢٣بطول 
  

אאאאאFא
٣٧}٢٣٨}٢E،אא،אאאא

אאאאאאאאאK 
אא J Jאאאא

(Driancourt et al, 1988)،אאא،אא
Kאאאאא،

אhypoechoicF٣٩}٢אE،אאFE
אאא،،אאאאאא
אאאK 

א،F٤٠}٢אE،
אא،،

א،אאאK 
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 للحمـل   ٢٨ بقرة عند اليوم     يففر  وجد هذا اجلسم األص   ، ) مم ١٠×١٦قطر  (جسم أصفر محل ذو جتويف مركزى       ). ٢,٣٧(الشكل رقم   

  ). ٢,٣٨شكل النظر ا(
  

  
  ).٢,٣٧شكل النظر ا( مع وجود جسم أصفر متكيس ٢٨ اليوم يف) c(وجنني ) أسهم(م رح). ٢,٣٨(الشكل رقم 
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١١٣

  
 ٢٥ إىل   ٢٤طوهلا يتراوح من      ،على مبيض واحد بعد تعديد التبويض     ) ٤و٣و٢و١(أربعة أجسام صفراء غري متكيسة      ). ٢,٣٩(الشكل رقم   

  . مم١٧ - ١٣مم وعرضها من 
  

  
لألجسام الـصفراء   ويشار ، أيام قبل بدء الدورة التالية    ٦على مبيض   ) اليسار(آخر متكيس   و جسم أصفرغري متكيس  ). ٢,٤٠(الشكل رقم   

  .بأسهم

  
  وغري املتكيسة خالل دورة الشياع وبداية احلمل، حدوث وتطور األجسام الصفراء املتكيسة) ٢,٢,٢,٢(

אאאא،אא،
אאאאא،א،אאאא

אאKאאאאאא
endocrine patternאא(Kähn and Leidl, 1988; Kähn, 1989 a)  
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١١٤

אאאאאאאאא،
אאאאא،אאא

א٨ J١٠א(Kähn, 1986)،אאא
،אK 

אאא١L٣–١L٢אאאאאא
אאF٤١}٢אKEאאFאE
אאא٣א J٤٪אאא؛א

אאאאK 
א؛א،،אאא

אאאF٤٢}٢אKE 
אאאאאאאאאאאא؛

אאאאאא،אא
אאאאא؛אאאאאאא

אאKאאאאאאאא
(Kito et al, 1986)K 
אאאאאאאאא

١٧F٤٣}٢אE،אאא؛א
אא،א،אאא٨ J١٠

א٢٨٥}٢٤אאKא،אא
אא،א٦١٧אאאאא

א٢א J٤K 
אאאאאא١ J٣אאא٢١

אאF٤٤}٢אKEאאאאא
א،אאא(Kähn, 1989 a)K

١٨אאאאאאאא٢٢ J٢٤ 
٢٤ J٢٦אאK 
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١١٥

 
 يفدورة الشياع  أثناء)  مم٧ أو تساوى  مم أو أكرب من٣ أو تساوى أكرب من(نسبة األجسام الصفراء ذات التجويف      ). ٢,٤١(الشكل رقم   

  .)ج١٩٨٩عن كاهن (                      .العجالت
  

 

  
 يفاحلمـل   أثنـاء )  مـم ٧ أو تساوى  مم أو أكرب من ٣ أو تساوى  أكرب من (نسبة األجسام الصفراء ذات التجويف      ). ٢,٤٢(الشكل رقم   

  .)ج١٩٨٩عن كاهن  (                     .العجالت
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  . العجالتيفواملتكيسة أثناء دورة الشياع ، غري املتكيسةنسبة األجسام الصفراء ). ٢,٤٣(الشكل رقم 

  .)ج ١٩٨٩عن كاهن ،  االحنراف القياسى±املتوسط (        
    

 

  
  . العجالتيفة أثناء احلمل واملتكيس، نسبة األجسام الصفراء غرياملتكيسة). ٢,٤٤(الشكل رقم 

  .)ج١٩٨٩عن كاهن  ،  االحنراف القياسى±املتوسط (        
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אאאאאאאאאא
א،١١Fא٤٥}٢٤٦}٢E،אא

١L٢٥אא،א٢١אK 
אאאאאאא،

אאאאא،א
אאאאאא،אאא

אK 
א١٤א،א

אאאאאאאאאאאאא
א،אK 

אאאאא،אאא١٩٨٤
٣١٣٢٩٣אא؛א٦٠٠٠ J٧٠٠٠٣٤٠٠٠٣אא

אאא٨ J١٣אF٤٧}٢אE،א
אאאא١٧٠ J٤٠٠٣،אא

אאאאאאאא
אאאא،אאאא١٠٠٠٣٠٠٠٣

אאאאאא(Okuda 1982)K 
אאאאא،אאא

،אאאאא
א،א،אאאאאאא

אאאאF٤٨}٢אE،
אאאאאאאאא 

normal diestrus،١١א٨ J١٠א
(Kito et al , 1986)،אא٣٠אאא،

אאאאאא(Leidl et al , 1983)،א
אאאאאאאאK 
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١١٨

אאאאendocrine statusאאאא؛،
אאאאאאאא 

(Kähn, 1986; Kito et al, 1986)،אאא
אאאאאאאאאאאK 

אאאאאאאאאא
אאhCGK 

אאאאאאאא
אאאאאאאK 

אאאאאאאא
אאאK 

א؛אאאאאאאאא
א،אאאא،٢

،אאאאאאא
K  

 

 
      . العجالتيف األجسام الصفراء املتكيسة أثناء دورة الشياع يفاألقطار الطولية والعرضية للتجاويف ). ٢,٤٥(الشكل رقم 

  )ج١٩٨٩ عن كاهن ، االحنراف القياسى±املتوسط (                                                    
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     . العجالتيفلصفراء املتكيسة أثناء بداية احلمل  األجسام ايفاألقطار الطولية والعرضية للتجاويف ). ٢,٤٦(الشكل رقم 

  .)ج١٩٨٩عن كاهن ، لقياسى االحنراف ا±املتوسط (                                                                       
  
  

  
                   . العجالتيفياع واملتكيسة وجتاويفها أثناء دورة الش،أحجام األجسام الصفراء غري املتكيسة ). ٢,٤٧(الشكل رقم 

  .)ج١٩٨٩عن كاهن ، املتوسط(                                                                                             
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                              . العجالتيفواملتكيسة وجتاويفها أثناء احلمل ، أحجام األجسام الصفراء غري املتكيسة). ٢,٤٨(الشكل رقم 

  . )ج١٩٨٩ كاهن عن، املتوسط(

  
  التكيسات املبيضية) ٢,٢,٣(

אאאאאFא٤٩}٢٥٠}٢E،
،אא،אאאאluteinized 

follicular cystאאא،אא
אאאאFאEanechoic areas،אא

אאאthecal follicular cystsF٥٢}٢אE،א
אאFאEF٥١}٢אKE 

אאאאאאא،א
אF٥٢}٢אE،אאא

אא،אאא،א
אאאhypoechoicF٥١}٢אE،אא

א،אאאhyperechoicאא،
אאאאאאluteinized follicular cyst،א
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אאthecalאאluteinizedאאא؛אא
אאא،אאFE،אא

אאאאאultrasonic appearance onlyK 
 

  
تكيس أصـغر نـاتئ      وعلى اليمني ،  جدار قاسم مستقيم   يفويشارك تكيسان    ،مبيض حيتوى ثالث تكيسات  غمدية     ). ٢,٤٩(الشكل رقم   

  .وأُخذت الصورة يف محام مائى،بداخل التكيس األوسط 
  

  
  .)٢,٤٩(شكل ال يفاملبيض مماثل لزاوية القطاع  نفس يفقطاع ). ٢,٥٠(الشكل رقم 
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ويقيس اجلـدار عـدة      ،و يظهر التجويف الداخلى شبكة أصداء     ،)األسهم(مبيض حيتوى  تكيساً  ذى خاليا صفراء         ). ٢,٥١(الشكل رقم   

  . السمكيفملليمترات 
 

 
  . سم٥قطر التكيس حواىل و ،مبيض حيتوى  تكيس  غمدى). ٢,٥٢(الشكل رقم 

  

אא،،א،אא،
אא،א

אאאאF٢א J٥٣E،אאא
א،אאאאאאאאא،

אאאאאK 
אאאאאא،

אאאאא
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١٢٣

F٥٤}٢אE،אאאאאאא،
אאאinvolved estrus،

Fא٥٥}٢٥٦}٢E،א
אאאK 

אאא،אאאא،
אאאאאאאhyperechoicK 

אאאluteinized cystsא٤٠،א
٥א،אאאאאאא

אאאאאאFא٥١}٢٥٧}٢٥٨}٢E،
א– Jאאא،אאא

א،אK 
 

  
 مـن    FSHمبيض حيتوى  تكيسات عديده بعد املعاملة اهلرمونية لتعديد التبويض؛ عوملت البقرة مبعاملة يومية هلرمون                ). ٢,٥٣(الشكل رقم   

  .ذ الصورة قبل أخ٨ اليوم يف ألفا ٢ قبل جرعة مفردة من الربوستاجالندين ف ٧ حىت اليوم ١١اليوم 
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 جـم   ٢٠( GnRH   يوم بعد حقنـها رمـون  ١٣على املبيض لبقرة ) أسهم(تكيس حويصلى وجسم أصفر للدورة ). ٢,٥٤(الشكل رقم 

 يوم الفحص باملوجات فـوق الـصوتية  هلـذه           يفو ارتفع الربوجستريون    ،لعالج التكيس املبيضى  )  العضل يفبوسرلني  
  .ذلك بأربعة أيام منتجاً محالً و أجرى التلقيح بعد، ألفا٢ندين ف وعوجلت البقرة بالربوستاجال، الصورة

  

  
  ).٢,٥٦شكل الراجع ( للحمل ٥٩ اليوم يف بقرة يفتكيس حويصلى ). ٢,٥٥(الشكل رقم 
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١٢٥

  
نني يرتكز رأس اجل   ).٢,٥٥شكل  الانظر  ( بقرة حتتوى تكيس مبيضى      يف للحمل   ٥٩ اليوم   يفرحم حامل حيتوى جنني     ). ٢,٥٦(الشكل رقم   

)H(وفوق األنف يقع القدم األمين ،أما الكفل فجهة اليسار، و اليمني حن.  
  

  
البقرة عند الوقـت     وحدث الشياع التاىل هلذه   ، يوم بعد التبويض   ١٤بتجويف كبري جداً    ) أسهم(جسم أصفر متكيس    ). ٢,٥٧(الشكل رقم   

  .و توجد انعكاسات طفيفة مرئية بداخل جتويف اجلسم األصفر،الطبيعي
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١٢٦

  
ويقيس التجويـف     مم ٢٧×٣٦ أيام بعد التبويض يقيس اجلسم األصفر        ٨) بني العالمتني (جسم أصفر متكيس كبري     ). ٢,٥٨(الشكل رقم   

  .  مم٩×١٣
  

  األورام املبيضية) ٢,٢,٤(
אאא،אא٣א،

אאאאאא،א
،אא،

אא،אא،א٣
אאאnymphomaniaאאאא

١אאLK 
אאאאF٥٩}٢אE،

hypoechoicאאאאK 
אאא،א

אאא،אאאאא،אא،
אאF٦٠}٢אE،א،K 
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١٢٧

אאאovariectomy،אאאאא
אאFאאאEא،א

hypervascularity،אאאאאאK 
אאאאאאא

אאאאאאא،אאאא
אאאFאEechoicאhypoechoic

אאאאאpolycystic(Andresen et al., 1986)K
אאאאא،אאאא

אא(White and Allen, 1985; Kähn and Leidl, 1987)،
אא،א،labyrinthאFא

א٥}٢}١E،אserous،hemorrhagic
אאאFEanechoicאא

moderately echoicFKE 
 

  
علـى تركيـز      أسابيع قبل إزالة املبيض احتوى بالزما دم البقـرة         ٣أثناء آخر   ) أسهم(مبيض ذو ورم خلوى حبيىب      ). ٢,٥٩(الشكل رقم   

وىف  ، األوعية الدمويـة   يفو متعددة   ،ويوجد قطاعات عرضية منخفضة الصدى     ،مل/  نانوجرام ١بروجستريون أقل من    
  . يظهر صدى  مماثل للنسيج الصلباجلزء البطىن للورم
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١٢٨

  
  .)٢,٥٩(شكل م املبيضى مماثل لزاوية الفحص يف ال الوريفقطاع عرضى ). ٢,٦٠(الشكل رقم 

  
   البقرةيفالتراكيب الرمحية ) ٢,٣(

 الرحم غري احلامل)٢,٣,١( 
אאא،אאאא Jא

אאF٦١}٢אE،אאאא،א
א،אאאאאlarger uterine curvature،

אאhypoechoic،אאאאאא،
אFאEmore echoic،אאאmesometrium

א،toneאא
אאא،UK 

؛אאאאא
אhyperechoicאאK 

אאאא،אא،
אאא،אאא

אאאdorsoventralאאdorsolateral،א
אאאא،אא

F٦٢}٢אE،אlinear scannerא٤
אא(Taverne et al, 1985)K 
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١٢٩

אאא،אאאא
KאאאאאFאא٥}٢}٣}٢KE 

אאSector Scannerאאאא
אאאFא٦٣}٢٦٤}٢E،אאאא

אאאאאK 
אאאאאא،אא

א،אאא٤אא
אא،אאאא

Kאאא 
אאאא

א،אאאאאאdorscaudally
אאluteal phaseאאא(Pierson and Ginther, 1987)K

אPeriovulatory Periodאאאא
א،אאאאאFאאDiestrusE،

אאאאאK 
 

  
أمـا األسـهم   ، الكبري  مرحلة السكون اجلنسى تشري األسهم الكبرية لالحنناء     يف رحم بقرة غري حامل      يفقطاع سهمى   ). ٢,٦١(الشكل رقم   

  .الصغرية فتشري لالحنناء األصغر
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١٣٠

  
السائلة ترى بداخل    والتراكمات ،ميكن متييز قطاعني منفصلني لقرن الرحم نفسه      و،  رحم أثناء الشياع   يفقطاع سهمى   ). ٢,٦٢(الشكل رقم   

  . مليون ذبذبة٥ذى  وقد أخذت الصورة مباسح  قطاعى،و تشري األسهم للجدار اخلارجى للرحم،التجويف الرمحى
 

 
 يفزاوية الفحص كما    .  اجتاه عرضى باستخدام ماسح قطاعى     يفباملوجات فوق الصوتية لرحم     رسم توضيحى لفحص    ). ٢,٦٣(الشكل رقم   

  .)٢,٦٤(شكل ال
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١٣١

  
 واجلزء الظهرى األمين    )ld(  املستعرضة للظهري األيسر   القطاعات.  اليوم التاىل للتبويض   يف الرحم   يفقطاع مستعرض   ). ٢,٦٤(الشكل رقم   

)rd(      اجلزء البطىن األيسر     يفرضية  وقطاعات ع ،لقرىن الرحم يف القمة )lv(،     واجلزء البطىن األمين)rv(     للقـرنني يقـع 
  .جانبيا وأسفل القطاعات الظهرية

  

אאאאאshades of echogenicity،
אאאאאאFEhyperechoic line

F٦٥}٢אE،אאאא،א
אאאאFEאא،אאK 

אאא،
אאFא٦٦}٢ J٦٨}٢E،א،

אאKאאechoes،א 
(Pierson and Ginther , 1984 a)،אאאאאאא

אF٦٨}٢אKE 
 



 الفحص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتية

 

١٣٢

  
،  املالصـقة  )E(ية   اجلزء البطين للقرن يوجد اخلط عاىل الصدى ميثل أسطح البطانة الرمح           يفو  ،رحم بقرة أثناء الشياع   ). ٢,٦٥(الشكل رقم   

  .تشري األسهم الكبرية لالحنناء الكبري واألسهم الصغرية لالحنناء األصغرو
  

  
أسـهم  ( ويف القطاع البطىن للقرن ميكن متييـز تـراكم سـوائل          ، أيام بعد التبويض   ٨رحم بقرة أثناء سكون جنسى      ). ٢,٦٦(الشكل رقم   

  .و حتدد األسهم الكبرية االحنناء األكرب،)صغرية
  

  
) s(إفرازات الشياع  و يوجد منطقة عالية الصدى بسمك قليل من امللليمترات متثل، رحم أثناء الشياع يفقطاع سهمى   ). ٢,٦٧(لشكل رقم   ا

  .و تشري األسهم لالحنناء األكرب، اجلزء البطىن للقرنيف
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١٣٣

  
  ).أسهم(قمة القرن  يفوتوجد تراكمات إفرازية واضحة ،  رحم أثناء الشياعيفقطاع سهمي ). ٢,٦٨(الشكل رقم 

 
אא،א

א،אאא،אאאא،א
אא٥١א١٢،אאא

אאאאאF٦٩}٢אE،אא
אF٧٠}٢אE،אאmetestrusאאא

Diestrusא،אא
א٩א١٤،١٦אאא،

אאאאK 
אאאא،אא،

(Vollmerhaus, 1957; Pierson and Ginther, 1987)אאאאא
א،אאאא١ J٤K 

אאאאאא
א(Pierson and Ginther, 1984 a)،אא،

 ٧١KE}٢אFאאאא
אאאאאאא 

early and mid luteal phase،אאאאאא
אאאאCaudolaterallyK 
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١٣٤

אאhypoechoic areasא،
אאאאא،אאאא

א٣٠א J٤٠א٥ J١٠אK 
אאאאאאא

אאK 
אאאאאאא

،אאא؛אאK 
 J Jאאא،א

אאאאאFאEhypoechoic،
FאEmore echoic،אproestrus،אestrus،א

אmetestrusF٧٢}٢אE،אאא
FEheterogeneously uterine wall،א،א

אאאאאאא،אא
אאאאK 

אאאאאא،אא
metestrus٢٨ J٥٣٪אאא،אא

אא– Jאאא
Diestrus،אאאא،אאא

؛אאאאאאא٥٠٪،א
אאאאFEאאא،؛

אאאאא،אאאא
אאאאאedematous endometriumאאא 

אmyometrium(Ginther and Pierson, 1984; Kähn and Leidl, 1985) 
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١٣٥

  
  .أسية والبطنية لقرن الرحممثال لقياس األقطار الظهرية والر). ٢,٦٩(الشكل رقم 

 

  
  . العجالتيفمتوسط أقطار األجزاء الظهرية والرأسية والبطنية لقرىن الرحم غري احلامل أثناء دورة الشياع ). ٢,٧٠(الشكل رقم 

 
  .نسبة األبقار الىت ميكن ا إجياد تراكمات سوائل مكتشفة باملوجات الصوتية أثناء دورة شياع). ٢,٧١(الشكل رقم 

  



 الفحص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتية

 

١٣٦

  
 يفومـنخفض    و بعيداً عن تراكمات السوائل الرقيقه توجد مناطق ذات صدى عـالٍ           ،مثال جلدار رمحى غري متجانس    ). ٢,٧٢(الشكل رقم   

  .و تشري األسهم لالحنناء األكرب،جدار الرحم

 
  الرحم احلامل) ٢,٣,٢(

אא١٥אאא،،
א(Bettridge et al, 1980)אאא،

א(Winters et al, 1942; Chaffaux et al, 1982)،אאאא
אאאאallantochorionic and amnionic vesicleא

אאאאאאאא J J
אאא،٥(5 MHz)(Kähn 1985)،אא

٢٥אא J Jאאאאאא
אאF٧٣}٢אKE 

   من احلمل٢٠ -١٠اليوم ) ٢,٣,٢,١(
אאאאאאא١٠

١٧אF٧٤}٢א٧٥}٢E،אאאא(Curran et al, 1986 a)،
anechoicאאאא،٢-٤

(Pierson and Ginther, 1984 a)Kאא٣ J٧،٢،
אאאאאא،אK 
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١٣٧

א١٧ J٢٠א،אFEא
אאאא،אאאא

אאאא،אאאאא،
א(Greenstein and Foley, 1958)א١٩אאא

אאאאK 
אאאאא،א

،אאאאאאאא 
١١ J١٣א١٤ J١٧א،אא

אאאא٢ J٣(Betteridge et al, 1980)K 
אאאlower limit of resolution

אאאא،אאא
אאאאא،אאאאאא

אאא(Kastelic et al., 1989)،אאאא
אFEאא،א

א،K 
 

  
و ميتـد الوعـاء اللفـائفى       ،)أزيل من جتويف الرحم   ( من احلمل    ٢٦ بقرة عند اليوم     يف )E (الوعاء اجلنيىن وبه اجلنني   ). ٢,٧٣(الشكل رقم   

 السائل اجلنيىن التساع القطـر      يفى الزيادة   و يف القرن احلامل تؤد    ، شكل خيطى من قمة قرن رحم لالَخر       يفالكوريوىن  
  .العرضى للوعاء
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١٣٨

  
و يشار ،الوعاء  اجلنيىن   عدة أماكن من   يف) أسهم صغرية (ترى القطاعات منخفضة الصدى     ،  للحمل ١٢ اليوم   يفرحم  ). ٢,٧٤(الشكل رقم   

  . مليون ذبذبة٥و أخذت الصورة مباسح قطاعى ذى ،حلدود قرن الرحم باألسهم الكبرية
 

  
يـشار  ) سـهم كـبري   ( اجلزء البطىن لقرن الرحم قطاع منخفض الصدى         يفو يرى   ، للحمل ١٢ اليوم   يفرحم أبقار   ). ٢,٧٥(الشكل رقم   

  . مليون ذبذبة٥و أخذت الصورة مباسح قطاعى ذى ،لالحنناءات الكبرية والصغرية بأسهم صغرية

 
   من احلمل٢٤ -٢١اليوم ) ٢,٣,٢,٢(

אא٢١ J٢٤אאאאאאא
אאF٧٦}٢אE،אא

א٣א J٥א١א٢٢א(Kähn,1985)،א
אאאאאאאF٧٧}٢٣אKE

אאאאאאK 
אא٢٥אא،א؛

אאאאother echoic structures،Fא
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١٣٩

٧٨}٢E،אא٢١ J٢٤٥(Curran et al, 1986 a)،
אאאflickering echoic pointsK 

אא J Jא٢٠٢٣א،
אאאאאאF٢٠E

א(Kastelic et al, 1989)K 
אאאאאK 

אאאאאאhyperechoicF
אEאF٧٩}٢אKE 

אאאallantois(Curran et al, 1986 b)Kא
אאא،אאא 

٢٣-٢٦א،אאא٣٠F٨٠}٢אE،אא
Bovineאאallantois vesicleאאאאא

(Salisbury et al, 1978)،א٣٢-٣٧אאאאאK 
אאאאא

אאאאא؛אאאאא
אאאאא(Taverne et al, 1985)K 

אאא،א
אK 

 

 
وأخـذت   ، مـم  ٤×٩,٥ذى حجم   ). v(و املنطقة منخفضة الصدى للوعاء اجلنيىن       ، للحمل ٢١ اليوم   يفرحم أبقار   ). ٢,٧٦(الشكل رقم   

  . مليون ذبذبة٥الصورة مباسح قطاعى ذى 
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و تشري ،لقرن الرحم  اجلزء البطىن يف )v(و يوجد أكرب جتمع للسوائل بداخل الوعاء اجلنيىن ، للحمل٢٢ اليوم   يفرحم  ). ٢,٧٧(كل رقم   الش

  .األسهم لالحنناء الكبري
  

  
منطقة القلـب  و أثناء الفحص مت اكتشاف نبض يف ، على أرضية الوعاء)E(و يرتكز اجلنني ، للحمل٢٣ اليوم يفرحم ). ٢,٧٨(الشكل رقم  

  . مليون ذبذبة٥و أخذت الصورة مباسح قطاعى ذى ،املتطور

  
  .يطفو بداخل الوعاء اجلنيىن) السهم(و الغشاء اللفائفى ، للحمل٢٤ اليوم يفرحم ). ٢,٧٩(الشكل رقم 
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١٤١

  
 يف) السهم(رئياً صدى كثيف    و أصبح م  ،ويربز غشاء الوعاء اللفائفى جهة قمة قرن الرحم        ، للحمل ٢٨ اليوم   يفرحم  ). ٢,٨٠(الشكل رقم   

  .املنطقة الىت سلط عليها املوجات الصوتية عموديا على الغشاء اللفائفى

 
   من احلمل٣٠ - ٢٥ اليوم )٢,٣,٢,٣(

אאאאאא١٠א،
אאאא،אאא

אאא،אאאאאא
F٨١}٢אE،אאאאא١٨ -٢٠،א

א(Chaffaux et al, 1982; Curran et al, 1986 b)،אאאא٤ -
٨K 

אאא،אא،אאא،א
אא،אאאאא،אא

אא،אא،אא
،FאEFאKE 

אאאאאאא
אא،אאאאKFא٨٢}٢ J

٨٤}٢E،אאאאא،א
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١٤٢

Pseudo- ampullar image(Kähn et al, 1989)،אאא
אאאאאNMR ScanF٨٣}٢אKE 

٢ J٣אאא
א٢٥אF٨٢}٢אE،אאאא

א،٤ J٦א٣٠F٨٤}٢אKE 
  

  
 اجلزء الظهرى لقرن    يف) أسهم(و الوعاء اجلنيىن ميتد على االخنناء       ، للحمل ٢٥ اليوم   يف )E( واجلنني   )v(ىن  الوعاء اجلني ). ٢,٨١(الشكل رقم   

  .الرحم
  

  
و يبدو أما منفصالن جبزء ذى صدى  من جدار          ، الوعاء اجلنيىن  يفو يرى قطاعان    ، للحمل ٢٦ اليوم   يفالوعاء اجلنيىن   ). ٢,٨٢(الشكل رقم   

  .الرحم
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١٤٣

  
 جتويف القرن احلامل ثالث ثنايا جلدار الرحم جانبيـاً  يفو يربز ، للحمل٢٦ اليوم يفصورة بالرنني النووى املغناطيسى  ). ٢,٨٣(الشكل رقم   

  .)ov(ويقع جانبياً للقرنني املبايض ). سهم كبري(وواحد من الظهر للبطن ،) أسهم صغرية(
  

  
أمبوليةكاذبـة   سم أجزاء من جدار الرحم الوعـاء اجلنـيىن لقطاعـات          و يق ، للحمل ٢٩ اليوم   يف )E(وعاء وجنني   ). ٢,٨٤(الشكل رقم   

  .وتشري األسهم حلدود الرحم ،)٣و٢و١(
  

אאאhigh resolution scannerאאא
אא٢٥א٣٠(Pierson and Ginther, 1984 a)K 

אאembryo's echogenicityאאא
אFא٨٥}٢ J٨٧}٢E،אאאאאא

א،אF٨٥}٢אE،אאאאאanechoic
אא،אאאאאאא

א،א٣٠F٨٦}٢אE،א
אאאאא،אאא
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١٤٤

א،אאאאא 
very intense echoes،אאאא

،אאא،אאא
א،א،א 

(Hassler, 1984)،אאא٥ J١٢אא٢٥א٣٠א
(Pierson and Ginther, 1984 a; Reeves et al, 1984; Curran et al, 1986 b)،א

אא،אאא
،אא 

אOranogenesis،אאאא 
(Salisbury et al, 1978; Noden and De Lahunta, 1985 b)،א

אא،אאFא٨٧}٢٨٨}٢E،א٥
(5 MHz)אאאאא٢٥Kאאא

אאאא،אא
אאKאאא

Allanotoic membraneאא،א،
אא،א٥(5 MHz)

٢٥א٣٠אאאאא
(Taverne et al, 1985; Chaffaux et al., 1986; Hanzen and Delsaux, 1987)Kא

א٣ J٥}٣(3-3.5MHz)אאאא٥א،
٣(3MHz)אא٢٥אא٣٠(Tainturier 

et al, 1983)אאאאאאא
٣א٥}٣(3 or 3.5 MHz)אא٣٥ J

٤٠אאא٤٥(Taverne et al, 1985; Chaffaux et al, 1986)K 
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١٤٥

  
  .ويرتكز اجلنني مالصقاً جلدار الرحم،  للحمل٢٦ اليوم يف )E(وعاء وجنني ). ٢,٨٥(الشكل رقم 

  

  
  .و اجلنني بادئ يتحرك بعيداً عن جدار الرحم، للحمل٣١ اليوم يف )E( وعاء وجنني). ٢,٨٦(الشكل رقم 
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١٤٦

  
  . للحمل٣٢ اليوم يف )E(و يرى الوعاء واجلنني ، مليون ذبذبة٥مقارنة لتشخيص احلمل باملوجات الصوتية عند ). ٢,٨٧(الشكل رقم 

 

  
 ، للحمـل ٣٢اليوم   يف )E(و يرى الوعاء واجلنني ،ون ذبذبة ملي ٣,٥مقارنة لتشخيص احلمل باملوجات الصوتية عند       ). ٢,٨٨(الشكل رقم   

  .ويصعب متييز الوعاء واجلنني

 
   من احلمل٤٠ - ٣١اليوم ) ٢,٣,٢,٤(

אאCrown- rump length (CRL)١٢א٣٠١٥
א٣٥٢٠א٤٠(Pierson and Ginther, 1984 a)Kא٣٠א

٣٥אאאF٨٩}٢א٩٠}٢KEאאאא
א،אFEK 
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١٤٧

אאאאא٢F٩١}٢אKEא
א(Müller et al, 1986)،אאא،

אאKאאאאא؛אאK
אאאאאK 

אאא٣٠٤٠F٩٢}٢אE،א
א٣٥(Curran, 1986 b)،אאא

אאK 
  

  
و أخذت الـصورة مباسـح      ،و يشكل الرهل غشاًء رقيقاً حييط باجلنني      ، للحمل ٣٣ اليوم   يف) سهمان(اجلنني والرهل   ). ٢,٨٩(الشكل رقم   

  . مليون ذبذبة٥قطاعى ذى 
  

  
  ).مزالة من الرحم عينة( من احلمل ٣٧ اليوم يف )Al(ورة ضوئية جلنني حماط بالرهل والكوريون اللفائفى املالصق ص). ٢,٩٠(الشكل رقم 
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١٤٨

  
وتركز جهـة  ) السهم(و رأس اجلنني حيتوى منطقة دائرية غري صدوية للعني املتطورة ، للحمل٤٠ اليوم يفجنني ورهل ). ٢,٩١(الشكل رقم   

  .  مليون ذبذبة٥وأخذت الصورة مباسح قطاعى ذى  ، مم٢٠هى ) CRL(لكفل واملسافة بني التاج وا ،اليسار
  

  
  . التجويفيفينتئ الغشاء املشيمى شبه الربعم ،  من احلمل٣٣ اليوم يف )P( وغشاء مشيمى )E(صورة جلنني ). ٢,٩٢(الشكل رقم 

  

   من احلمل٩٠ - ٤١اليوم ) ٢,٣,٢,٥(
אא٢٠٣٠א٥٠א١L 

(Pierson and Ginther., 1984 a; Kähn, 1985)א٥٠אא(CRL)٣٥
F٩٣}٢אE،אאאאא٣٠٧٠א،

٢٥א٤٠٣٥ J٤٠א٥٠٥٠ J٦٠א٧٠ 
(Kähn 1985; Curran et al, 1986 b)Kאאאאא

אK 
א٤٠אאאאאאא،א

אא،אאאאאאאא،
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١٤٩

אא٤٠אאאאאאאF٩٤}٢אE،
٣٥א٤٥אאאאאא

א(Winters et al, 1942)Kאאא
אא،א،א،אאאאאhumerusא

radiusאtibiaאulnaK 
 

  
 جهـة   )H(و يرتكز الرأس      ، اجلزء الظهرى للوعاء اجلنيىن    يف مع اجلنني يطفو     )A(و الرهل   ، للحمل ٤٧ اليوم   يفرحم  ). ٢,٩٣(الشكل رقم   

  .مامية واخللفية ميكن متييزها األطراف األيف قطاعات مستعرضة ٤اليمني يوجد 
  

  
 يف )U(السرى   و يسري احلبل  ، الرأس يف )O(وترى مراكز تعظم واضحة     ، للحمل ٥٧ اليوم   يف اجلنني   يفقطاع وسطى   ). ٢,٩٤(الشكل رقم   

  .ويرى على اجلانب األمين للحبل السرى أصداء  الطرف اخللفى، مث يتبع مسار جدار الرحم حنو اليمني، اجتاه ظهري
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١٥٠

אאאאאאאFא
٩٥}٢E،אאא،אאאא 

(Kähn et al, 1989)،אא
אאאאא،א،٢ J٣א

אF٩٦}٢אE،אאא،
אאאאF٩٧}٢אE،אא

אאאאK 
אאאאאאאאא

٧٠אF٩٨}٢אE،،אאא
אא٥(5 MHz)א٦א،

אאאאאאאא،אא
אאא،א٥ 

٥(5 MHz)،٩א 
אdepict the conceptusאאאK 

אאאאאאאא
אduring the more advanced stage of pregnancyK 

אאאא،
א٥א(5 MHz)אא(CRL)

א٦٠א،אאאא(CRL)٦،א
אאאא٥(5 MHz)(White et al, 1985)אא

אאא٩٠אK 
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١٥١

  
ويبدو الوعاء اجلنيىن غري الصدوى مقسماً بثنايا مـن اجلـدار          ،  للحمل ٤١ اليوم   يفم حامل    قرن رح  يفقطاع سهمى   ). ٢,٩٥(الشكل رقم   

  .غرف) ٤و٣و٢و١ (٤الرمحى إىل 
  

  
 قـرن   يفوتؤدى ثنايا اجلدار الرمحى لتكوين حجرات         ، للحمل   ٥٥ اليوم   يفصورة ضوئية لقرن رحم مفتوح سهمياً       ). ٢,٩٦(الشكل رقم   

  .الرحم احلامل
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١٥٢

  
الىت تتـصل    )أسهم(و يوجد بداخل القرن احلامل ثنايا       ، للحمل ٥٥ اليوم   يفصورة بالرنني املغناطيسى النووى لرحم      ). ٢,٩٧ (الشكل رقم 

وعلى اليسار القرن    ، وعليه جسم أصفر   )ov(على اليمني يقع املبيض     ، )P(وكذلك البالسنتوم   ، عمودياً على التجويف  
  .وميكن متييز الصدى املضئ للكبد) د ()S (قرىالعمود الف ، )H( الرأس ).nph(غري احلامل 

  

  
و كلما تقدم احلمل تستقيم  ثنايا جـدار  ، للحمل٧٨ اليوم يف قرن رحم حامل يفصورة ضوئية لقطاع سهمى مفتوح      ). ٢,٩٨(الشكل رقم   

  .الرحم

 
   والثالث للحملالثلث الثاين) ٢,٣,٢,٦(

אאאFאא١}٤}٢E،אא
א،אAmnionאallantoicאK 



  فحص األبقار باملوجات فوق الصوتية

 

١٥٣

אאאF٩٩}٢אE،אא،א
אhyoerechoic١ J٢F١٠٠}٢אEא

אאא،،אאK 
אאאplacentomesא؛

אF١٠١}٢אKE 
אאאAmniotic fluidאanechoicאאא

אאmore reflectionsאאאאאFא
١٠٢}٢١٦٢}٢KEאא،אאK 

אאאאאאאאאא
turbulencesאאאamniotic fluid،אאallantoic fluidanechoic

،אאאFאEfew echoesאא
אK 

אאאechogenicityאאא
אK 

אאא،אאamnionא
driftingאאאאאK 

אאאאא
Fא٣}٤}٢אKEאאאאאא

אאאplacentomesאא،אא
אאאFאEtranscutaneous sonographic examinationK 
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١٥٤

 
ـ وويسري عرب البالسنتوم الغشاء الكوريـوىن الل      ، للحمل   ١٠٢ اليوم   يف )P(رحم حامل وبه بالسنتوم     ). ٢,٩٩(الشكل رقم     عـاىل   ئفياف

  .الصدى
  

  
  . للحمل١٦٢ اليوم يفبالسنتوم حبافته عالية الصدى ). ٢,١٠٠(الشكل رقم 
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١٥٥

  
 الوعاء الرهلـى   يفو يقع بني البالسنتومات قطاع      ، للحمل ١٩١ رحم عند اليوم     يفبالسنتومات عديدة معبأة بشدة     ). ٢,١٠١(الشكل رقم   

)Am( ،السائل اللفائفى، ويرى فيه السائل الرهلى األعلى صدى) Al ( بكثري أقل صدى)غامق.(  
  

  
والذى يفصل السائل الرهلى الصدوى عن السائل اللفـائفى مـنخفض           ) أسهم(رحم به غشاء رهلى عاىل الصدى       ). ٢,١٠٢(الشكل رقم   

  . للحمل١٩١ اليوم يفالصدى 

 
 Twin and Multiple Pregnancies التوأمى واملتعدد  احلمل) ٢,٣,٢,٧(

אאאא،אא،
K 

אtwo conceptusesאאאא
אF١٠٣}٢אE،אאאאאאא
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١٥٦

אא،אאאאא
אא، Jא Jאאאא

،אאאא،אא
אKאאאאאא،א

؛אאאאאאא
אא،אאK 

אאא،אאא
אא٢٨אאא

אK 
 

  
 الـرحم   يفاملستعرض   يظهر القطاع .  للحمل ٤١ بقرة عند اليوم     يف القرنني   يفونقل األجنة   ، توأم ناشئ عن التلقيح   ). ٢,١٠٣(الشكل رقم   

  . قرن الرحم األمينيف )F(ويوجد محيل اَخر ، م األيسر قرن الرحيف) السهم(جنيناً حماطاً بالرهل 

 
  Uterine Pathologyمرضية الرحم ) ٢,٣,٣(
  Embryonic Deathاملوت اجلنيىن ) ٢,٣,٣,١(

אאאאא،אאא،
אאא،אאאא

א٢٥٤٠אאאF١٠٤}٢אE،
אאאאא 
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١٥٧

F١٠٥}٢אE،אאאאא
(Kastelic et al, 1988)Kאאאא١٥٠א

(Kähn., 1989b)KאאאאאechogenicityK
floccular reflectionsאmass of snowy echoes

אאאאK 
  Fetal Mummificationالتحنط احلميلي ) ٢,٣,٣,٢(

א،אא،
אאאאFאEF١٠٦}٢אE،א

אאאאFאאEאא،
אאאאא؛א J Jא

אhyperechoic،אאאאא
،(anechoic)(Fissore et al,1986)،אאאא

א،אאאאאאאא،
אאאא،אאאK 

  Fetal Macerationاهتراء احلميل ) ٢,٣,٣,٣(
אאאאאאאאאא

אאאechogenicityאאallantoic fluid
אאamniotic fluidF١٠٧}٢אE،אאאא

אאאאאאאFאEhyperechoicאאא
אא،אאאאאאK 

אאאאאechoic amniotic fluidK
אא،אאאאא

א،אאאא،אא
אPost- mortem changesKאאאאאא

אsoft tissue(Fissore et al, 1986)K 
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١٥٨

  
 )F(اجلنـيىن     وجود كمية صغرية من الـسائل      ومؤشرات املوت اجلنيىن  ،  بعد التلقيح  ٣٨ اليوم   يفمحل غري طبيعى    ). ٢,١٠٤(الشكل رقم   

  .)E(واحلجم الصغري للجنني 
  

  
  .النبض  عن)E(وتوقف قلب اجلنني ،  بعد التلقيح بثالثة وأربعني يوماً) ٢,١٠٤شكل ال(موت جنيىن من ). ٢,١٠٥(الشكل رقم 
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١٥٩

  
ونتج عن سـطح املوميـاء القريـب    ،  يوما٣٤٨ًيح بـ بقرة بعد التلقيفصورة باملوجات فوق الصوتية جلنني حمنط ). ٢,١٠٦(الشكل رقم   

 يفومنع االمتصاص العاىل للموجات فوق الصوتية       ، )أسهم(وذلك نظراً ملكونات العظم     ، للمجس صورة عالية الصدى   
  .هذه املنطقة تصوير التراكيب اجلنينية العميقة

 

  
 فذو صدى   )Am( أما السائل الرهلى  ،) غامق(منخفض الصدى   ) Al(السائل اللفائفى   .  بقرة يفصورة جنني مهترئ    ). ٢,١٠٧(الشكل رقم   

  ).فاتح(

  
  Postpartum Uterusالرحم بعد الوالدة ) ٢,٣,٣,٤(

אאאאאאאאאcaruncles
Fא١٠٨}٢ J١١٠}٢KEאאאא

א،אאאאא،
אFאEhyperechoic layerKאא

אאאאא،hyperechoic lines
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١٦٠

אאאאF١٠٨}٢אE،אא
אאF١٠٨}٢אKEאאאאא

lochial secretionsאאF١٠٩}٢אE،אfloccular echogenicities،
אאא،אאאאאא

אא،אאאאאא
(Okano and Tomizuka, 1987)،אאאאאאא

F١١٠}٢אE،אאאא 
uterine involution،אLochiometraא

F١١١}٢אE،א J Jאא
placentomes،אhyperechoicא،

א،אא،א
א،אאendometritisKאאאlochiaא

אאאFא١١٢}٢ J١١٥}٢KE 
 א،אא،

אאKא Jאאא Jאא
asummetryאאא،אאאK 
 

  
الحـظ   .  اليوم الثاىن بعد الـوالدة     يف أثناء فترة بعد الوالدة الطبيعية       )C( عديدة   )حلمات (رحم بقرة حيتوى فلقات   ). ٢,١٠٨(الشكل رقم   

  .  عالية الصدى على أسطح الفلقاتاحلواف
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١٦١

  
 منخفض الصدى وقليل جداً أثناء فترة بعد الوالدة الطبيعية بعد عشرة أيام من )L( وسائل نفاسى )C(رحم وبه فلقه ). ٢,١٠٩(الشكل رقم 

  ).فاحتة جداً(كال سطح البطانة الرمحية وحافة الفلقه عاليا الصدى . الوالدة
  

  
بعـد   و وكمية كبرية من سائل نفاسى أثناء فترة مابعد الوالدة الطبيعية         ، )أسهم(بقرة مع فلقات منحدرة متاماً      رحم  ). ٢,١١٠(الشكل رقم   

  .  يوم من الوالدة١١
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١٦٢

  
ناجتة  عـن زيـادة       منطقة عالية الصدى  ) سهم( بقرة مع التهاب رمحى وعلى أرضية جتويف الرحم          يفتقيح نفاسى   ). ٢,١١١(الشكل رقم   

  .ة للنفاساحملتويات اخللوي

 
  Endometritisالتهاب بطانة الرحم ) ٢,٣,٣,٥(

אאאאאאאאא 
chronic endometritisKאאאFא١١٢}٢١١٣}٢E،א

אאKאאאsevere 

endometritisאאאK 
אאאאא،א

אאאאאאאאאאא،אא 
א(Fissore et al, 1986)Kאאאanechoic fluids 

(Pierson and Ginther, 1987)KאאאFE 
floccular echoes،אאאא،א

Kאאאאאאאאא
אאאK 

אאאאאא
א،אאאאאאאא

אאאא،אאאאא
אK 
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١٦٣

אאאאאאאאK
אאאFEhyperechoicF١١٤}٢אE،

אאאאאKאאא
אexcised uteri،אאא

אא،אאאאK 
  Pyometraتقّيح الرحم ) ٢,٣,٣,٦(

אאאאאא،אא
אאאא،אאאאא

F١١٥}٢אE،אאאא،אאא
א،אאאא،

אאאאK 
אאאאאא،א

א،אאאאא،
אאאאK 

אאאאאאאFאKE
אאאאא

אאאאאK 
 

  
  .ويشار حلدود الرحم باألسهم،رحم حيتوى كمية صغرية من سائل منخفض الصدى ناتج عن إلتهاب رمحى مزمن). ٢,١١٢(الشكل رقم 
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١٦٤

  
و يوجد على يسار وميـني اجلـدار   ، الرحم وبه تراكم سائل واضح ناتج عن التهاب رمحى مزمن          يفقطاع مستعرض   ). ٢,١١٣(الشكل رقم   

  .   التجويف الرمحى ذى صدى يشبه اللباديفسوائل ) أسهم(امللتصقة لقرىن الرحم 
  

  
يشار لالحنناء  )  ٪٤(بعد النقع مبحلول يود     ) أسهم صغرية ( منطقة سطح البطانة الرمحية      يفرحم يظهر حتسن صدوى     ). ٢,١١٤(الشكل رقم   

  . األكرب بأسهم كبرية
  

  
وحيتوى الراشح   ، البطن يفوىف هذه الصورة ميتد جهة اليسار       ، و يتضح أن الرحم متسع    ، تقيح رمحى  يفقطاع سهمى   ). ٢,١١٥( رقم   الشكل

  تقيحاً على صدى يشبه العاصفة اجلليدية
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١٦٥

   Ultrasonography of the Bovine Fetus فحص احلٌميل البقري باملوجات فوق الصوتية )٢,٤(
  Imaging of Fetal Organsميل تصوير أعضاء احل )٢,٤,١(

אאא،א
א،אאאאאאא
אא(Kähn, 1990)K 

אא(Kähn, 1989 b)
א،א،אאאאFאא

٣}٤}٢KEאאא،אאאא
אאא،א،אא

א،אאאאK
אאאאאאאא

אאאאlinear scanners؛אא
אKאאאאא،אא

אאאאאא 
conceptusK 

א?I?אאאאאאlongitudinal position
אא،אאאאsector scanners

אאאאאאאאאא
אK 

אאאאאאאא
א،אאאאאא٥(5 MHz)

אא،אאאאאאא
٥}٣(3.5 MHz)KאאאאK

אאאאאא
Kאאאאאאא

אאאF١١٦}٢אKEאWא
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١٦٦

אאlinea albaאאאאmedian sectionKא
Sagittal SectionKאאparamedian sectionאא 

אאtransverse or cross 

section ،אאאLatero- laterallyhorizontal sectionK
אאאאאא،אאא

אאא،אאאאאlinea 

albaאאאK 
 

  
  .قطاع مستعرض أو عرضى) ج. (قطاع أفقى) ب. (قطاع وسطى أو سهمى) أ. (رسم ختطيطى لزاوايا قطاعية خمتلفة وأمسائها). ٢,١١٦(الشكل رقم 
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  Headالرأس ) ٢,٤,١,١(
אאאאאא،אא،אא

אאאאאאאא،אאא،
אאאאאאאאאאא

אK 
אאאאאאאאא

٤٠אאF١١٧}٢אE،אאאאFE،
אK 

אאא٧٠אFEאאF١١٨}٢אE،
،אאאא،אא

אאא،אאFאא
E،אאאא

אאאאאאFא١١٩}٢١٢٠}٢E،אא
אאאאאאאא

hypoechoic eye ballאretrobular areaFEאא
אK  

  

  
 املتطـورة   )E(لعني  و ميكن متييز ا   ،و يقع الرأس على اليسار    ، للحمل ٤٨ اليوم   يف محيل   يفقطاع سهمى بطىن ظهرى     ). ٢,١١٧(الشكل رقم   

  .منخضة الصدى
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١٦٨
 

  
للعينني ميكن رؤية    و يف اجلزء اجلمجمى   ، للحمل ١٠٢ اليوم   يف رأس احلٌميل عند مستوى العينني       يفقطاع مستعرض   ). ٢,١١٨(الشكل رقم   

  ).C(حتت العينني يوجد اجلزء املخى الكروى اجلمجمى ). أسهم(العدسات البيضاوية 
  

  
بـني  ) السهم(الفاصل   .)P(يقع الرأس ظهرياً مقابل البالسنتوم      .  للحمل ١٩٧ اليوم   يف عني محيل    يفسهمى  قطاع  ). ٢,١١٩(الشكل رقم   

  .)L(ميكن رؤية االحنناء اخللفى للعدسة . غطاءى العني مفتوح
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١٦٩

  
 تظهر املنطقة الفـصية  .يربز غطاء العني من أعلى العني إىل اليسار.  للحمل٢٠٥ اليوم يف عني محيل    يفقطاع سهمى   ). ٢,١٢٠(الشكل رقم   

  .)E(اخللفية حتسن صدوى 

 
אאאאKאאאא

אאאhyperreflective structuresאאאאא
(GJesdal, 1969)،אF١٢١}٢אKE

אאmandibleאא،אאא
אאאF١٢٢}٢אKE 

אאא٥٠ J٦٠אאCranium
אFE،אאאF١١٨}٢אE،

אאאאא
אאfrontooccipital directionF١٢٣}٢אKE 

אאאcranial cavityאא،
אאאאאאא

אאK 
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والعلوى وعظام    الفك السفلى  يفميكن رؤية مراكز تعظم عالية الصدى       . للحمل ٦١ اليوم   يف محيل   يفقطاع سهمى   ). ٢,١٢١(الشكل رقم   

  .  الوجه
  

  
 رأسـياً   )s(و يقع العظم األسفنجى     ، مع منطقة عنقية إىل اليمني واألنف لليسار       ٨٤م   اليو يف اجلمجمة   يفقطاع أفقى   ). ٢,١٢٢(الشكل رقم   

  .  ويوجد بينها منجل الدماغ، )lv(ان ينان اجلانبيو بداخل املخ يوجد البط،للسطح املخى املنحىن
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١٧١

  
 واجلمجمـة   )L(تظهر العني والعدسة    و، و يتوجه اجلنني لليسار   ، للحمل ١٢٧ اليوم   يف جنني   يفقطاع سهمى مماسى    ). ٢,١٢٣(الشكل رقم   

  .  املخية البيضاوية

 
אאאאless echoicאא،

א،אאK 
א،א

אאFא١٢٢}٢١٢٤}٢KEאא
flax cerebriאאאhemispheresאK

אאאאאאאאFאEhyperechoicא
אאאKאאאא

אאchoriod plexusFא١٢٥}٢١٢٦}٢KEאאא
אאbrain cortexK 
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١٧٢

  
مقدمة الرأس تتجه حنو الساعة الواحدة أما الصدر والكفل  متجهه حنو            و،  للحمل ٩٣ اليوم   يف جنني   يفقطاع أفقى   ). ٢,١٢٤(الشكل رقم   

  . داخل اجلمجمةيف البطني الثالث falx cerebri) أسهم(وميكن رؤية البطينات اجلانبية ، السابعة
 

  
اجلسم الثـدىي     املخ األمامى عند مستوى    يف قطاع عرضى    )٢,١٢٦(رسم ختطيطى مماثل للقطة الفحص بشكل       ). ٢,١٢٥(الشكل رقم   

منجل ,(2)، سم الثدىي  اجل )1( ، البطني اجلانىب األمين   )rlv(،  البطني اجلانىب األيسر   )llv(،  اهليبوثاملث   )P( ،)Ht(والنخامية  
  ).  ١٩٨٤عن سيفرل (  البطني الثالث III)(،  اإلخدود الرحوي (3) الدماغ 

  

  
 يف للحمل عند مستوى اجلسم الثدىي والنخاميـة ومماثـل للرسـم             ١٤٧ اليوم   يف مججمة جنني    يفقطاع مستعرض   ). ٢,١٢٦(الشكل رقم   

  .منجل الدماغو والتجويف الداخلى جمزأ بأصداء البطني، )٢,١٢٥شكل ال(
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١٧٣

 
ويوجد أسفل احلاجز األنفى املنطقة عاليـة الـصدى         ،  للحمل ٢٣٩ اليوم   يف اجلزء األمامى للفم     يفقطاع عرضى   ). ٢,١٢٧(الشكل رقم   

  .   الفك العلوىيف اليمىن واليسرى املتطورة )T(وحتت هذه ترى األسنان ، )P(للـحنك الصلب) الفاحتة(

 
אאא،א

echogenicityאא،אאFאאEאא
meningesאא،אאאless echoic

אאאאאאאK 
אאאאאאאא،אאF١٢٧}٢אKE

אאhard palate،אאאאK 
אאאאאא

אאאnasal turbinatesK 
אאא{אא؛אא

אmaxillaFא١٢٩}٢ J١٣١}٢KE 
אאאאאאאא

אK 
אא،א

F١٢٩}٢א١٣٠}٢E،א،
אאאאאsagittal sectionK 

אF١٣٢}٢אKE 
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عاىل الصدى  (P) وبداية من حافىت الـحنك الصلب،  للحمل١٦١ اليوم يف الفم واألنف حلٌميل   يفقطاع مستعرض    ).٢,١٢٨(الشكل رقم   

من املخطم عند مـوقعى      و يربزشعر الوجه  ،تنتج األسنان املتطورة ظالل طويلة يوجد أعالها تراكيب تتبع فتحىت األنف          
  .  ٣و١١الساعة 

  

  
الفك العلـوى    ويقع، يتجه ألعلى ) N(و األنف   ، للحمل ١٠٠ اليوم   يف مججمة الوجه حلٌميل     يفقطاع جار وسطى    ). ٢,١٢٩(الشكل رقم   

  .   من الفم)T( جهة اليمني ويربز اللسان )M(جهة اليسار والفك السفلى 
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١٧٥

  
علوى وفـتحىت   ويقع الفك ال  ، و يتجه الفم ألعلى   ، للحمل ١٨٥ اليوم   يف األنف والفم جلنني     يفقطاع سهمى مماسى    ). ٢,١٣٠(الشكل رقم   

  .  اجتاه فتحة األنفيفوينحرف ، وخيرج اللسان خارج الفم، والفك العلوى إىل اليسار،  إىل اليمني)N(األنف 
  

  
 اجلهـة   يف )N( ويعرف التجويف األنفى بعظمة األنف    ،  للحمل ١٨٤ اليوم   يف أنف وفم جنني     يفقطاع جار وسطى    ). ٢,١٣١(الشكل رقم   

 اجتاه مـدخل  يف بارزاً من  الفم )T( يوجد اللسان ٢وعند موقع الساعة ،  اجلهة البطنية  يف )M(الظهرية والفك العلوى    
  . والفم مفتوح باتساع، األنف

  

  Spinal Columnالعمود الفقرى ) ٢,٤,١,٢ (
אאאאא٥א 

(Curran et al, 1986 b)،אא،אאאhigher echogenicity
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١٧٦

אאאאF١٣٣}٢אE،אאאא
vertebrae،אאאאא

אאhyperechoic foci 
(Noden and De Lahunta, 1985 a)Kאאאאא،אאא

vertebrae arches،אאאאאאhyperechoic 

vertebrae،אאאאאא
F١٣٤}٢אE،٣אK 

א،אא،
אאאאאאF١٣٥}٢אKE

אאאא،אא
،אאאאאא

paramedianא،אא،
א،אאאאאאא

אhyperechoic discs،אאאאאbright echoes
אK 

 

  
اليسار خـارج    و يقع الوجه حنو   ،٢و تتجه حافة األذن حنو موقع الساعة        ، للحمل ١٩٩ اليوم   يفصورة ألذن محيل    ). ٢,١٣٢(الشكل رقم   

  .  الصورة
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وميكن متييز  ،  املتطورة جهة اليمني   )E(و يقع الرأس والعني     ، للحمل ٦١ اليوم   يف محيل   يفقطاع سهمى بطىن ظهرى     ). ٢,١٣٣(الشكل رقم   

  ).  فاتح(الصدى  عايل) السهم(والعمود الفقرى ،  مناطق الفك العلوى والسفلييفمراكز تعظم مضيئة 
  

  
على الفقـرات    الصوتية وبناء على زاوية سقوط املوجات    ، رسم ختطيطى للفحص باملوجات فوق الصوتية للفقرات      ). ٢,١٣٤(الشكل رقم   

  . صف مفرد للصدى ج، أ و ب صف مزدوج من األصداء.ميكن تصوير مراكز عظمية خمتلفة
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١٧٨

 
و يرى منظر ذيلى لـثالث      ، للحمل ١١٤ جنني عند اليوم     يفلكبد   الصدر عند مستوى املعدة وا     يفقطاع مستعرض   ). ٢,١٣٥(الشكل رقم   

 املنخفـضة الـصدى     )s(و تقع املعدة    ، منحنيان حول اجلذع   )R(و ميتد ضلعان    ،للفقرات الظهرية ) أسهم(مراكز تعظم   
  .   أسفلها)L(ألعلى والكبد ) الغامقة(

 
אאאאאאאאא

א،אאF١٣٦}٢אE،
אאא،אאאאא،א

אאא،אאאא
אאא،אאאאvertebral bodiesK 

אאאא
אlatero- laterally،אאאאאאא

אאאF١٣٧}٢אE،אאאאאאאאK 
אאאאאאאא

א،אאאא،
אאאא،

،אאlumbar regionK 
אאאאא

،אאאאK 
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אאאאאא
אK 

אאאאאאאא
F١٣٨}٢אKEאאאאאאאKא

אא،אאK 
אאbrightאא

hyperreflective،אאאאאאFא
١٣٦}٢١٤٣}٢١٤٤}٢E،אאhypoechoic shadowsא،

shadowאאאK 
אאshadowing effectאאא،א

אאא،אאאאא
אאאאאאא،אא

אא،אאאאא،אאK 
אאF١٣٦}٢אE،אא

אאאאאאאK 
אאאK 

 

  
أجـسام الفقـرات     أسـفلها  و )s(و يظهر احلبل الشوكى     ، للحمل ١٦١ اليوم   يف الفقرات العنقية    يفقطاع وسطى   ). ٢,١٣٦(الشكل رقم   

  .   اخللفية ظالل الفقراتيفويظهر ، )أسهم(
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ويسريصف مزدوج من   ،  إىل اليمني  )H(و يتجه الرأس    ، للحمل ٧١ اليوم   يفيل   رأس وعنق وجذع مح    يفقطاع أفقى   ). ٢,١٣٧(الشكل رقم   

  .   وسط العنق واجلذعيف) السهم(األقراص الصدويه للحبل الشوكى بقناة مركزية منخفضة الصدى 
  

  
لفقـرات القطنيـة إىل     ا وتقع ، من احلمل  ١٦٥ جنني عند اليوم     يف coccygeal والعصعصية   sacralالفقرات العجزية   ). ٢,١٣٨(الشكل رقم   

  .  إىل اليسار) T( حني ميتد الذيل يفاليمني وهى مميزة فردياً 
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خـارج  (الـرأس     للحمل يقـع   ١٠٧ اليوم   يف محيل   يفوالقمة األمامية للصدر    ،  عنق يفقطاع وسطى بطىن ظهرى     ). ٢,١٣٩(الشكل رقم   

ومن قمة الصدر يسري عظـام      ، اجلهة البطنية  يفقع   وأول فقرات صدرية فت    )cs(إىل اليسار أما الفقرات العنقية      ) الصورة
  .  ٤ اجتاه الساعة يف )st(القص 

  
 Neckالعنق ) ٢,٤,١,٣(

אאאאF١٣٦}٢א١٣٩}٢Eאאאא
אאsonogram of the neckF١٤٠}٢אKE 

אאאאאאFאE،א
אאאאanechoicK 

אאאאאאא،א
אאאא،אאאאאאאא

FאEאא،אא
אF١٤١}٢אE،אא،אא

אאאcommon carotid arteryאאאאאK
אK 

 Thoraxالصدر ) ٢,٤,١,٤(
אאאאא،אאא

אאsternumאhyperreflectiveאאK 
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אאאאhyperechoicא
    typical topographic arrangement. 

אאאאאFא
١٤٢}٢١٤٣}٢KE 

אאאshadow artifactsאא
אאאאK 

אאobscured imageאF١٤٣}٢אKE
אאאאאא،א،א،א JK 

אאאאאintercostal spaces،אאא
אאאאאא

אא،אאאאא٩٠،א
אאאאאK 

אcoherent boneאאFא
١٣٩}٢KE 

 

  
 حياط بصفني   )T(و التجويف غري الصدوى الداخلى للقصبة اهلوائية        ، للحمل ٢٠٩ اليوم   يف عنق محيل    يفقطاع أفقى   ). ٢,١٤٠(الشكل رقم   

  .   اجتاه اليساريف) خارج الصورة(لرأس ويقع ا، للقطاعات العرضية حللقات القصبة اهلوائية
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أما جهـة   ،املركز   يف )L(و تقع احلنجرة    ، للحمل ١٨٣ اليوم   يف محيل   يف الرأسية   - الوصلة العنقية  يفقطاع عرضى   ). ٢,١٤١(الشكل رقم   

  ).  سهم(اليسار فيوجد وعاء دموى نابض 
  

  
نتيجة لوجـود    وينشأ شكل قمعي للصدر   ،  على اليمني  )H(و يقع الرأس    ، للحمل ٧٠ اليوم   يف محيل   يفقطاع أفقى   ). ٢,١٤٢(الشكل رقم   

  .  صفني عاليي الصدى لقطاعات الضلوع العرضية
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ظالل القطاعات   وتقع ،٧ جهة الساعة    يفو املدخل الصدرى يقع     ، للحمل ١٢٦ اليوم   يف صدر محيل    يفقطاع أفقى   ). ٢,١٤٣(الشكل رقم   

وميكـن رؤيـة    ، )أسـهم (ع نسيج الرئتني بني القلـب واحلجـاب احلـاجز           و يق ،)H(العرضية للضلوع على القلب     
  . )v(األوردةالكبدية متفرعة من الوريد األجوف الذيلى 

 
אאאאFא١٤٣}٢ J١٤٥}٢E،אא

אאא،אאFE،אאא 
myocardial wallsאechoicאseptavalves،א

א،אאאאאא
،א،אאאא،

אאאאאאא
א،אאא٤א

F١٤٤}٢אE،אא
אא،אאאאאא

אK 
אאאאאא،אא

אא،אאא،
אאאאFא١٤٣}٢١٤٥}٢KE 
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١٨٥

  Abdomenالبطن ) ٢,٤,١,٥(
אאאאאF١٤٥}٢אE،אא

אאאKאאאאאאK 
אאאFא٤٠E

אאאKanechoicא
אאאFא١٤٦}٢

١٤٧}٢E،אאא،אא
אא،אאאא،א
אsnow storm-like reflectionsK 

אאאאturbulenceא،א
אא،אאאאאא

א،אאאאאאא
אFא١٤٥}٢١٥٢}٢E،א،אK

אאcranial presentationאאאאא،
אאcaudal presentationאאא

،אאאאא،א
אאאאאK 

אFאEאאא
hypoechoicאאאאאF١٤٤}٢אE،א

אאאאאK 
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١٨٦

  
 )H(و ميكن متييز غـرف القلـب        ،و يقع العنق إىل اليمني    ، للحمل ٩١ محيل عند اليوم     يفهمى بطىن ظهرى    قطاع س ). ٢,١٤٤(الشكل رقم   

  .   االجتاه الذيلىيف )vc(واألورطى تسري بطنياً من العمود الفقرى 
  

  
فس االجتاه على اجلانب  نيفو الزال اجلنني ممتداً ،١٤٣-٢ الصورة شكل يف صدر وبطن محيل مرسوم يفقطاع أفقى ). ٢,١٤٥(الشكل رقم 

 بقطاعات عرضية وعائية  )L(  إىل اليسار وىف اجلهة الذيلية للضلوع الواقعة ظهرياً يوجد الكبد          )H(و يقع القلب    ،األيسر
  .   أسفله)s(بينما تقع املعد ) أسهم(ويقع احلجاب احلاجز رأسياً من الكبد ، عديدة
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١٨٧

  
  . للحمل١٥٧ اليوم يف محيل يف) أسهم(ه املميزة  بثناياورقية يفقطاع عرضى ). ٢,١٤٦(الشكل رقم 

  

  
والىت ستظهر   ،توى املعدة انعكاسات تشبه اجلليد    و حت ، للحمل ١٦٦ اليوم   يف معدة محيل    يفقطاع أيسر جار وسطى     ). ٢,١٤٧(الشكل رقم   

خالل الفتحـة    و تتصل األكياس الظهرية والبطنية للكرش من      ،أثناء فترات املشاهدة الطويلة على حركات اهتزازية      
  . oi(ostium intra.ruminale(الداخلية للكرش 

  
  
  
  



 الفحص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتية

 

١٨٨

  
  . الصورة عدة فصوص كلوية ذات مناطق قشرية وخناعيةيفويرى ،  للحمل١٩٦ اليوم يف كلية احلميل يفقطاع ). ٢,١٤٨(الشكل رقم 

  

  
و ظهريا توجد فقرة  قطنية بزائدتني       ، للحمل ١٦٦ اليوم   يف منطقة الفقرات القطنية     يفقطاع مستعرض ظهرى بطىن     ). ٢,١٤٩(الشكل رقم   

 وبينهما يوجـد   (rk)والكلية اليمىن  (lk)  وحتتها توجد الكلية اليسرى  Mm. longissimiعرضية وفوقها توجد العضلة 
  .الوريد األجوف الذيلى واألورطى البطنية

 
אא،אאאא

אאF١٤٨}٢אE،אא،אאא
dorsoventrallyאאאא،،א،

אאאF١٤٩}٢אE،א
hypoechoic،אאאאא،
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١٨٩

אאאאאאא،א
אK 

אhyperechoicFE
less echoicFKE 

אאאאאFאEanechoicאא 
urinary bladder،אאא،

אF١٥٠}٢אE،א،אא،
אאאאFאE،אא

אF١٥١}٢אE،אאאאאא
אאK،א،א

אאאאאאאא
א،אאאאK 

  

  
ويتجه  ،(A)وحياط بالرهل   ، ويرتكز احلميل على جانبه   ، للحمل ٦٢ اليوم   يف البطن الذيلى حلميل     يفقطاع مستعرض   ). ٢,١٥٠(الشكل رقم   

  .ويقع بني الطرفني املثانة البولية الصغرية الغامقة اللون، الطرفان الذيليان جهة اليمني
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١٩٠

  
لتسري من اجلهـة     و زاوية الفحص تنحدر حلٍد بسيط     ، للحمل ٨٦ اليوم   يف البطن الذيلى حلميل     يفقطاع مستعرض   ). ٢,١٥١(الشكل رقم   

 املركـز   يف بتجويفها الغامق وجدارها الصدوى الفـاتح        (u)و ترتكز املثانة    ،ةالذيلية الظهرية إىل اجلهة األساسية البطني     
  ).السهم(وعلى يسار املثانة يوجد عظام احلوض 

  

  
و تتجه قمة الصدر حنـو اجتـاه الـساعة          ، للحمل ٩٥ اليوم   يف الصدر والبطن واحلوض حلميل      يفقطاع أفقى   ). ٢,١٥٢(الشكل رقم   

قمـع    تـشكل ) أسـهم (و نصفى احلوض العظمى بالعظام الوركية واحلرقفية        ، بطنيا (s)الثامنة متاماً وترتكز املعدة     
  .٢يتجه قمته حنو الساعة 
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١٩١

  
  (O isch) والعظم  الـوركى  (O il)و االتصال بني العظم احلرقفى ، للحمل٢١١ اليوم يف حوض محيل يفقطاع أفقى مائل ). ٢,١٥٣(الشكل رقم 

  ).أسهم( وختترق املوجات الصوتية هذه املنطقة، دم بع مل تتعظacetabulumّ منطقة يف

 
  Plevisاحلوض ) ٢,٤,١,٦(

אאאאF١٥٢}٢אE،
אiliumאischium،אא

hyperechoic،אאאא،אא
א،אא،אאאאא

א،אאא،אא
אאlatero- laterallyאאאK

אאאאאאא
F١٥٣}٢אE،אאאאאK 

אאאא،אא
אאאא١١א١٢،אא

אאאאאאאK 
  Front Limb الطرف األمامي) ٢,٤,١,٧(

אאאextremitiesאא،א
אאאאאאאאאFאEא
אK 
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١٩٢

אאא١١ J١٢אאאא
אhumerusאradiusאulnaאmetacarpusF١٥٤}٢אE،

אא،אא
diaphyses،אאאאאאאFאE

אאאאangulation،
אא،אאא،אאא

אאאא،א
אperichondrial ossificationאאאאא

אאאאאאphalanxesא
F١٥٥}٢אE،אא،אאא

אאK 
אאאאאאאאא،א

אאmain and dew clawsF١٥٦}٢אE،אאאאhoovesאא
אאאF١٥٧}٢אE،אאאאאאאhoof wall

אphalangeal boneK 
 

  
والرأس جهة اليمني    ،و يرتكز ظهر احلميل بطنيا    ، للحمل ٧٥ اليوم   يف الطرف األمامى حلميل     يفقطاع سهمى مماسى    ). ٢,١٥٤(الشكل رقم   

 والفـدم   (RU)الكعـربة   ووالـزند)H   (الـعضد و)S(و ترى الرجل األمامية وعظم لوح الكتف ،)خارج الصورة(
  .(M)األمامي 
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١٩٣

  
والوسطى ) ١( وعقل األصابع القريبة     (M)و قشرة كف اليد     ، للحمل ١٣٥ اليوم   يف القدم األمامى    يفقطاع سهمى   ). ٢,١٥٥(الشكل رقم   

  (E) تني يوميكن بوضوح رؤية النهايتني الغـضروف ، يداً لدرجة أن األمامى فقط هو املرئيمتعظمة ج) ٣(والبعيدة ) ٢(
  .لكف اليد

 

 
وإىل اليمني من .  عالية الصدى جهة اليسار(c) للحمل ويتجه الظلفان ٩٧ اليوم يف القدم األمامية    يفقطاع مستعرض   ). ٢,١٥٦(الشكل رقم   

  .و يظهر الطرف األمامي بارزاً منه مفصل الرسغ،الفوهي األظ,الظلفني توجد بقعتان مضيئتان 
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١٩٤

  
 حيـث   (ic)اليسرى    املركز ترتكز األظالف   يفو  ، للحمل ١٦٤ اليوم   يف محيل   يفمنظر راحة اليد ألظالف القدمني      ). ٢,١٥٧(الشكل رقم   

  . احلوافر فقط(rc)و تظهرصورة األظالف األمامية ،يظهر العظم األصبعى الفاتح جداً
  

  Hind Limb يالطرف اخللف )٢,٤,١,٨(
אאאאאאאא

א،אאאאא٦٠
אfemurאtibiaאmetatarsusאאא

אא،אאא 
diaphysisF١٥٨}٢אKE 

אאאאא،אא
אאאאא J Jא 

F١٥٩}٢אKE 
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١٩٥

  
وتشري ، وينحين، القمة يف  tarsal للحمل يرتكز الوتر ١١٠ الطرف اخللفى حلميل عند اليوم يفقطاع سهمى ظهرى ). ٢,١٥٨(الشكل رقم 

  .٥ جهة الساعة  tibia  بينما تشري٨ جهة الساعة (M)اية مشط القدم 
 

  
   Diaphysisوينشأ عن جهة واحدة للنهاية العظمية ،  للحمل١٧١ حلميل عند عمر (M) مشط القدم يفقطاع طوىل ). ٢,١٥٩(الشكل رقم 

 النـصف  يف (p) بالسـنتوم  ٢ويوجد ) سهم(ويرتكز بعيداً عن هذه النهايةالكردوس الغضرويف ، انعكاس عاىل الصدى 
  .األمين للصورة
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١٩٦

  Allantois  واللفائفيAmnion والرهل Umbilical Cord يراحلبل الس) ٢,٤,١,٩(
אאאאא،א

אאאאאא،אא
אאאאאאantimesometrial wallF١٦٠}٢אKEאא

אאאאאK 
אאאאאאFא١٦١}٢E،

אאא،אאאאא
אא،אאK 

אאF١٦٢}٢אE،אא
tangentiallyאאאא،אא

אאscrotumאאאK 
אamnionאאFEא٣٠Fאא

٤}٢}٣}٢E،א،אאא
אאhypoechoicאאא،א

אא،אKא
אא?אא?אF١٦٣}٢אKE

FEאאאאK 
 

  
 اجلهة املقابلة   يف ظهرياً من احلميل حافة      (u)ى  ويسري احلبل السر   ، للحمل ٦٣ اليوم   يف (A)رحم حيتوى محيل ورهل     ). ٢,١٦٠(الشكل رقم   

  .للعضلة الرمحية
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١٩٧

  
واألوردة   للشرايني جتاويف٤و ميكن متييز  ، للحمل ١١٠ى حلميل عند اليوم      حبل  سر   يفقطاع مستعرض   ). ٢,١٦١(الشكل رقم   

  .السرية
  
 

  
الـصدى   وتنفصل التجـاويف املنخفـضة    ،  للحمل ١١٠ محيل عند اليوم     يف) سهم( احلبل السرى    يفقطاع طوىل   ). ٢,١٦٢(الشكل رقم   

  .للوعائني السريني جبدر وعائية
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١٩٨

  
ويرتكز بـداخل   ، ويعزهلما غشاء رهلى  ، (Am)لج  والسائل الرهلى احملبب كالث    ،(Al)السائل اللفائفى عدمي الصدى     ). ٢,١٦٣(الشكل رقم   

  . منظر لراحة اليد.  للحمل٢٠٦ اليوم يف حلميل (rc) واليمىن (lc)السائل الرهلى األظالف اليسرى 

 
  Sex Determination in Bovine Fetus حميل األبقار يفحتديد اجلنس ) ٢,٤,٢(
 Genital Tubercleة التناسلية  والدرن Teats واحللمات Scrotumكيس الصفن ) ٢,٤,٢,١(

אאאFא١٦٤}٢١٦٥}٢KEא
אאאאא،א

א٥٠א J٦٠אאאK
א٦٠אאאFא١٦٨}٢–١٧١}٢E،אא

אא(Müller and Wittkowski, 1986)K 
אאאאFא١٦٦}٢١٦٧}٢E،א

אאאא،א،א
אאK 

אאאא 
(Curran et al, 1989) genital tubercle،אאpenisאprepuce

אאvulvaאclitorisא،אא
אאאא٤٠ J٦٠אאumbilicus
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١٩٩

אאאאא،אא
אאאFאE،א

אאאא٥٥אK 
 

  
 ١٠و ميتد العمود الفقرى من جهة الساعة        ، للحمل ٩٢ اليوم   يف حميل ذكر عند مستوى احلوض       يفقطاع وسطى   ). ٢,١٦٤(الشكل رقم   

  . محام مائىيفمت أخذ الصورة . ٤يشري حنو الساعة ) أسهم(و كيس الصفن ،١٢إىل جهة الساعة 
 

  
الـصفن والدرنـة      اجلهة البطنية للبطن يوجد كيس     يف )٢,١٦٤شكل  ال( يف نفس احلميل مماثل للفحص      يفقطاع  ). ٢,١٦٥(الشكل رقم   

  .اجلنسية



 الفحص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتية

 

٢٠٠

  
 (lH)اخللفية اليـسرى     و ترتكز بني األطراف   ، للحمل ١٠١ اليوم   يف عند مستوى الغدة الثديية       محيل أنثى  يفقطاع أفقى   ). ٢,١٦٦(الشكل رقم   

  . محام مائىيفأخذت الصورة . (T) احللمات يف أربعة أصداء مضيئة لقطاعات عرضية  (rH)واألطراف اخللفية اليمىن 
  

  
  .)٢,١٦٦(شكل ال يف نفس احلميل مماثل للفحص يفقطاع ). ٢,١٦٧(الشكل رقم 

  

אאאאאאא
אאmedianאtransverseאhorizontalFא١٦٨}٢ J١٧١}٢KE

אאאאא،אא
אא،אאאאKא

אאאbase of umbilical cordאא Jא
אא JאאK 



  فحص األبقار باملوجات فوق الصوتية

 

٢٠١

אאאאא،אא
אK 

אאאאאאאאtesticular 

structuresאאF١٧١}٢אE،אא،
אאאאא،אא(Hullinger and Wensing, 

1985; Schummer and Vollmerhaus, 1987)K 
אאאאאאאא

אאאKאאאאFאE
אא،אאאאא

אאאKאאאא
אא،א٥٥ J٦٠אא

א،א(Curran et al, 1989)،אאא
אאאאא،אא

אאא٥٥ J١٢٠ 
(Wideman et al, 1989)،אאאאא،

אאfolow- up examinationsאK 
 

  
، و تشري األجزاء العلوية للطرفني اخللفيني جهة الـيمني        ، للحمل ٨٦ليوم   ا يف حوض محيل    يفقطاع مستعرض جانىب    ). ٢,١٦٨(الشكل رقم   

  ).السهم (٩و ميكن رؤية قاعدة الذيل عند اجتاه الساعة ، بينهما(s)ويرتكز كيس الصفن 
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٢٠٢

  
 الطرفني   بني (s) و يرتكز احلميل على ظهره ويقع كيس الصفن       ، للحمل ٩٩ اليوم   يف حوض محيل    يفقطاع مستعرض   ). ٢,١٦٩(الشكل رقم   

  .١٢ متجهاً حنو الساعة (H)اخللفيني 
 

  
 تركيبـان  (s)الـصفن    و يوجد بداخل كـيس ، للحمل١٢٩ اليوم يف مفصل ركبة محيل   يفقطاع أفقى بعيد عن احلوض      ). ٢,١٧٠(الشكل رقم   

  .لياوعلى يسار كيس الصفن قطاع عرضى بيضاوى الشكل لعضالت الفخذ الع، خصويان منخفضا الصدى ميكن رؤيتهما
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٢٠٣

  
وتوجد  اخلـصيتان  ، و يرتكز رأس احلميل جهة اليمني، للحمل١٧٠ اليوم يف محيل (s) كيس صفن  يفقطاع وسطى   ). ٢,١٧١(الشكل رقم   

  . وبه وعاءان أسفل كيس الصفن(u)ى وميكن متييز احلبل السر، بداخل كيس الصفن) سهم(

 
ستقيم ووضعية األجنة بداخل الرحم أثناء احلمل عرب املة احلٌميالت البقرية للفحص الصويت إتاحي)٢,٤,٣( 

Accessibilty of Bovine Fetuses for Transrectal Sonography and Their Intra- Utrine Presentations During Pregnancy 

  Accessibilty of Fetal Body Partsإتاحية أجزاء جسم احلٌميل ) ٢,٤,٣,١(
אאאאאאא

אא،אאאאא
אאאא،א،אאא J

א Jאאאאאאאא،
אאאאאfetometryK 

אאאא١٩א٤٨٥א
אאא(Kähn, 1989 b)،אאא

F١٧٢}٢אE،אאאאאא
אאאא٩٥٪א،אאא

אאא،אאאאאא
א،אאאא،

א٢٥٪אאאא،
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٢٠٤

אא،אאאא٨٧٪אא
K 

אאאאא
אאאK 

)٢,٤,٣,٢(ع احلٌميل داخل الرحم اوضأFetal Intra- Utrine Presentations  
אאאאאא

،אאאאאאFא
١٧٣}٢E،אאאאאאאא،אאא

א٢٥٪אאא،אאא
אאאאאאא٢٢٠א،

אאK 
 

 
  .العجالت يفميل بالفحص الصوتى عرب املستقيم أثناء احلمل املعدل التكرارى للوصول ألجزاء جسم احلٌ). ٢,١٧٢(الشكل رقم 

  ).ب. ١٩٨٩عن كاهن (
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٢٠٥

 
  .وضعية حميالت األبقار بداخل الرحم أثناء احلمل). ٢,١٧٣(الشكل رقم 

  ).ب. ١٩٨٩عن كاهن (
  

 
  Sonographic Fetometry in Cattle الصوتية  فوقفحص املقاييس احلميلية يف األبقار باملوجات) ٢,٤,٤(

אאאאin vivoאאאא
אintra- uterine sonographic surveyאאאאultrasonic fetometry

(White et al, 1985; Kähn, 1989 b)،אאאאא
א،אאאאא

،אאאאאא
אאאאא،א

אאא،אא
אאswiveledא

،אstraight line،א
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אאאאcrown- rump- length (CRL)אא
אאischiumאאאK 

  Eye and Braincaseفظة املخ العني وحم) ٢,٤,٤,١( 
אאאאא

אא،אאא
Fא١٧٤}٢١٧٥}٢Eאאאא،

אאאאאאא
א،אא 

two furthest removed pointsאאא 
anechoic eyeballאאאאhyperechoic surrounding orbitא،

אא٤א٦٠١٠א٩٠٣٠א
F١٨٧}٢א،א١}٢KE 

אאאאאאK
אאאאfetometric assessment،אאא

אאא،אא
אאhypoechoic brain cortex،אאאא
אF١٧٥}٢אE،אאא

א،אאbiometricallyאא
Kאאאא

אא،אא،א
٦٠אא١٠א١٧Fא

١٨٨}٢،א١}٢E،אאאאא٦٣ J٧٦
٨٠ J٩٦אאאאK 
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٢٠٧

  
  . للحمل١٥٧ اجلمجمة حلٌميل عند اليوم يفو قطاع سهمى ،قطر للعنيمثال لقياس أكرب ). ٢,١٧٤(الشكل رقم 

  

  
  .للحمل ١٤١ اجلمجمة حلميل عند اليوم يفو قطاع سهمى ،مثال لقياس أكرب أقطار جلمجمة املخية والعني). ٢,١٧٥(الشكل رقم 

  
 وأقطار Crown- Rump- Lengthالكفل و - وطول املسافة بني التاجHeart Frequencyضربات القلب )  ٢,٤,٤,٢(

رياملعدة واجلذع وكيس الصفن واحلبل الس Diameters of Stomach, Trunk, Scrotum and Umbilical Cord  
אאאאאKאאא

אאאאאFא٤}١}٤}٢א،
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٢٠٨

א١٨١}٢E،אאאאא
K 

אאא١٨٠ J٢٠٤א
אא(Curran et al, 1986 b)،אא،١٦٠

א٦٠א١٥٠א٩٠١٣٠ J١٤٠אאא
F١٧٦}٢א،א١}٢E،אHeart rate،

אאאא
אאK 

אאאcrown- rump- length (CRL)אא
،אאאאultrasound scanners

א١٠אKCRL
אאoccipital bone١٢אאFא

١٨٧}٢١}٢E،אאCRLא٤}١אאאא٥}٢ J٣
אא،CRLאאאאא 

(Hackeloer, 1984; White et al., 1985)K 
אאanechoicאאא

F١٧٧}٢א١٨٧}٢،א١}٢E،אאא٨،א
אא،א،אא

K 
אאKא٦٠FEא

אא،אאK 
אאאאא

F١٧٨}٢אE،אאאא
٣٠F١٨٨}٢אא،١}٢KE 
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  .اكيب احلٌميلية مع عمر احلملالتر) االحندار(ارتباط ). ٢,١(رقم دول اجل

الفارق الزمين لنقاط   معادلة االحندار  املقياس  العضو احلميلي
  البيانات

  )أيام(

معامل 
  التالزم

)r(  

عدد 
  العينة

  ١٠٤  ٠,٩٧  )٢٠٩- ٦١( y=- 13.91+0.523x  )مم(قطر   كيس الدماغ اخلارجي
  ١٠٥ ٠,٩٦  )١٩٦- ٦١(  y=- 16.18+0.438x )مم(قطر   كيس الدماغ الداخلي
  ١٠٧ ٠,٩٩  )٨٣- ٣١( y=- 10.76+0.0199x2 )مم(طول   املسافة من التاج للكفل

  ٢٤٩ ٠,٩٧  )٢٦٨- ٦٠( y=- 13.20+0.315x-0.00061x2 )مم(قطر   العني
  ١٠٨ ٠,٩٩  )٢٠١- ٦٠( y= -0.74+0.00187x2  )مم(طول   الفخذ

/ نبضة   معدل النبض
  دقيقة

y= 193.96-0.609x+0.00153x2 )٢٦١ ٠,٧٠  )٢٥٢- ٦٠  

  ٧٨ ٠,٩٦  )١٩١—٦٠( y= -1.25+0.00193x2 )مم(طول   عظمة العضد
  ١٠٨ ٠,٩٨  )٢١٧- ٦٥( y=- 1.33+0.00165x2 )مم(طول   القدم األمامي
  ٥٤ ٠,٩٦  )١٩٠- ٦٣( y=- 0.52+0.00166x2 )مم(طول   القدم اخللفي
  ٥٢ ٠,٩٥  )٢٠١- ٦٧( y=- 0.09+0.00135x2 )مم(طول   عظمة احلرقفة
  ٥٠ ٠,٩٧  )٢١١- ٦٠( y= -0.0003+0.00109x2 )مم(طول   عظمة الورك
عظمة  وعظمة الكعربة
  الساعد

  ١٠٣ ٠,٩٦  )٢٠٦- ٦٣( y=- 1.32+0.00187x2 )مم(طول 

  ١٨٩ ٠,٩٦  )٢٠٨- ٦١( y= -5.20+0.105x )مم(قطر   ضلع
  ٦٥ ٠,٩٧  )٢٠٨- ٦٣( y= -2.71+000215x2  )مم(طول   عظم لوح الكتف

  ٥٣ ٠,٩٢  )٢١١- ٦٢( y= -7.78+0.197x )مم(قطر   الصفن
  ١٥٣ ٠,٩٦  )٢١١- ٦٠( y=- 29.70+0.623x )مم(قطر   املعدة

  ٨٦ ٠,٩٨  )٢٠١- ٦٣( y= -1.01+0.00208x2  )مم(طول   عظمة الساق
  ٥٨ ٠,٨١  )٢٥٢- ٨٧( y= -2.57+0.065x )مم(قطر   القصبة اهلوائية
 y= -13.81+0.495x+0.00173 )مم(قطر   اجلذع

x2 )١٨٥ ٠,٩٧  )١٦٣- ٣١  
  ٢٢٨ ٠,٩٧  )٢٠٦- ٦٠( y= 2.24+0.00121x2 )مم(قطر   احلبل السري
  ٨٦ ٠,٩٤  )٢٠١- ٦٠( y= -5.13+0.149x )مم(قطر   املثانة البولية
  ٦٤ ٠,٩٣  )٢٠١- ٦٥( y= -6.49+0.099x )مم(قطر   الوريد األجوف
  ١٣٧ ٠,٩٥  )٢٤٦- ٦١( y= -5.40+0.106x )مم(قطر   الفقرات العنقية
  ٧ ٠,٩٩  )١٩١- ٨٨( y=- 5.75+0.099x )مم(قطر   الفقرات العصعصية
  ١٨ ٠,٩١  )١٣٢- ٦٢( y= -4.44+0.095x )مم(قطر   الفقرات الصدرية
  ٢١ ٠,٩٢  )٢١١- ٨٤( y= -3.53+0.081x )مم(قطر   الفقرات القطنية
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  ).قيم فردية ومنحىن احندار(نبضات قلب حميالت األبقار أثناء احلمل ). ٢,١٧٦(الشكل رقم 

 

  
  . للحمل١٠٧ اليوم يف بطن حميل بقري يفو قطاع أفقى ، أكرب قطر للمعدةقياس). ٢,١٧٧(الشكل رقم 
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  . للحمل١٥١ منطقة حوض محيل عند اليوم يفو قطاع مستعرض ،قياس عرض كيس الصفن). ٢,١٧٨(الشكل رقم 

  

א Jאא JאאKא
אאאF١٧٩}٢אKEא

אאא،
אsagittalhorizontalF١٨٠}٢אE،אאא

אאאאאK 
אאא٩٠אא

א،אאאאאאאא
אאאאא،
Kאאאאmedianאאא

paramedian planeK 
א٦٠ J٧٠א٢٠ J٣٠F١٨٧}٢אא١}٢E،

א٩}٠א١٠٠א١٥٠א(White et al., 1985)K
אא،אאאא

א،אאאאאאאK 
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אאא،F١٦١}٢אא
١}٢KEאאאאאK 

 Cervical, Thoracic, Lumbar, Coccygealالفقرات العنقية والصدرية والقطنية والذيلية والضلوع ) ٢,٤,٤,٣(

Vertebrae and Ribs  
אאאא،א

אאFאEאאא،אאא
א،אאאא،

אאא،א،אאא
אאK 

אאאאאFא
١٨٢}٢KEאאא،אאאאא

،א،אאאאK 
אאאא،אא

אאא،אאאא٣ J٤אא
א،אאאא٧ J٨אK 

אאאאintercoastal spaces
F١٨١}٢אKEאאאאא،

،אאאאK 
אאאא،אא،אא
אאא٢א J٤אא٢٥אאFא

١٨٧}٢،א١}٢KE 
אאאאאאFא٢K١E،

א،אאאאאאאא
K 

אאאאintercostal spacesאאאא
intervertebral spacesFאF١٨٨}٢Eא١}٢E،אאא
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،א؛אאא
א،אאאאאK 

 

  
تقريباً توجـد   ) ١١(و عند اجتاه الساعة     ، للحمل ٨١ اليوم   يف بطن حميل    يف قطاع مستعرض    يفقياس قطر اجلذع    ). ٢,١٧٩(الشكل رقم   

  . احلبل السرىيف يوجد قطاع عرضى ٢وعند متام الساعة ) الغامقة(املعدة غري الصدوية 
  

  
والصدر املـشابه    وكلٌّ من الفقرات العنقية   ،  للحمل ٦٢ حميل عند اليوم     يف قطاع مستعرض    يفقياس قطر اجلذع    ). ٢,١٨٠(الشكل رقم   

  ).عالية الصدى(للقمع مضيئة 
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 يفقطاع أفقـى    .  ضلوع وفراغاما بني القصية    ٤لصدر وكذلك قياس طول     مثال ملالحظة القلب النابض على قمة ا      ). ٢,١٨١(الشكل رقم   
  . للحمل١٦٦ اليوم يفصدر حميل 

 

  
 ٩٢ اليوم   يف الصدر والبطن حلٌميل     يفو القطاع األفقى    ، فقرات قطنيه وفراغاا احملصورة بني الفقرات      ٦قياس طول   ). ٢,١٨٢(الشكل رقم   

  .محام مائى يفوأخذت الصورة حلٌميل مفصول  ،للحمل
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  Front and Hind Limbs األطراف األمامية واخللفية )٢,٤,٤,٤(
אאאאאאFאאE،

אאאאdisphysesFא١٨٣}٢١٨٥}٢١٨٦}٢E،
אאא،אא،א

א،אאאא
אאאאאאאscapulaאhumerus א

radiusאunlaאאFאאEmetacarpus،אאאא
אאא،אאא

אאiliumאischiumאfemurא tibia אאFאE
metatarsusFא١٨٤}٢ J١٨٦}٢،א١}٢KE 

אאאאא،
Fא١٨٧}٢١٨٨}٢،א٢K١E،אאאscapula
אhumerus אradiusאunlaאmetacarpusאfemurאtibiaא

metatarsusא١٢ J١٦א٩٠،א٥٥ J٦٥א١٨٠
K 

אאאmetacarpusאאא
אאאאאאF١٨٣}٢אE،

אmetacarpal bonesאאאאאא
אאאאא،K

אאאאאא،א
אאאK 

אאאאאא،אא
א،אאאא؛אא

א،אא،
אאאא،אאאאאK 

אאאK 
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األوىل والثانيـة والثالثـة       الطرف األمامى مظهراً أيضاً العقلة     يف قطاع   يف (M) لكف يد محيل     diaphysisقياس طول   ). ٢,١٨٣(الشكل رقم   

  . للحمل١٢٥ اليوم يف) ٣،٢،١(
  

  
  . للحمل١٨٩ اليوم يف حوض حميل يفطاع سهمى  قيف ischium والورك iliumقياس أطوال احلرقفة ). ٢,١٨٤(الشكل رقم 
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  . للحمل١٠٤ اليوم يف منطقة احلوض حلٌميل يف قطاع أفقى يف femurقياس طول الفخذ ). ٢,١٨٥(الشكل رقم 

  

  
  .للحمل ١٧٥ قطاع للكف األمامى حلٌميل عند اليوم يف للقدم اخللفى  قياس طول ساق العظم). ٢,١٨٦(الشكل رقم 
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واملعدة والعني وأطوال     وأكرب ألقطار للجذع   (CRL)معامالت احندار معدالت النمو لطول املسافة من التاج للكفل          ). ٢,١٨٧(قم  الشكل ر 

  . أجنة أبقار أثناء احلمليفوكذلك لفقرة عنقية مبسافتها البينية ، الساق والكف
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الـوركى وقطـر     وطول الفخذ والقدم اخللفى والعظم    ، فظة املخ معامالت احندار معدالت النمو للقطر اخلارجى حمل      ). ٢,١٨٨(الشكل رقم   

  .أبقار أثناء احلمل  حميالت يف ضلع بفراغه بني القعى يفوكذلك قطاع عرضى ، القطاع العرضى لكيس الصفن
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٢٢٤
  



٢٢٥ 

אא
 
 
 
 

א אא
Ultrasonography in Sheep and Goats

  
אאאאאא،

אאא JA- modeאDopplerא(Lindahl, 1969)،
א،א

amplitudesaudibleoptical،אא
אא Jאreal time B- mode ultrasonographyאא

א(Fowler and Wilkins, 1980; Tainturier et al 1983 a&b)Kאאא
אאאאאא 

(Fowler and Wilkins, 1984; White et al 1984; Davey. 1986)Kאאאא
א؛אא(Buckrell 1988; Jardon 1988)K 

  
   واملاعزضأنال تقنية الفحص باملوجات فوق الصوتية ىف )٣,١(

אאאאא؛אאא
אאאאאא Jאאא

transcutaneous ultrasonography ،אא Jאאא
transrectal ultrasonographyFא١}٣٢}٣KEאאאאK 

(Fowler and Wilkins, 1985; Kaspar 1988; Kaspar 1989)Kאאא
א،אאא،אאאK



٢٢٦ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

אאאאאא٣٥Kא
٣٥ J٧٠אא،אאאא

؛אאK 
אאאאsectorאlinearאconvex٥}٣ -

٥(3.5- 5 MHz)אאאK5 MHzאא
versatileKאאא،אא

אK 
 

  
  .شعر رأسياً أمام الضرعو يوضح اس ىف منطقة خالية من ال،رسم توضيحى للفحص الصوتى عرب اجللد لنعجة). ٣,١(رقم شكل ال

  

  
 سم ىف املستقيم حىت تصبح املثانة البولية        ١٥و يدخل اس ملسافة     ،رسم توضيحى للفحص الصوتى عرب املستقيم للغنم      ). ٣,٢(الشكل رقم   

  .مرئية



٢٢٧ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

   Transcutaneous Sonographyعرب اجللد الصويت الفحص ) ٣,١,١(
 אאאאאF١}٣אE،

אאאא،א،א
אאאא،אאאא

אאאK 
אאאאאאא

א،אאאאאא،
אא١٠٠א٢٠ J٤٠א،

אא،א،אא
אא،א– Jא

אאא(Flower and Wilkins, 1985)Kאאאא
אא،א،K 

אאאאאא،אא
אאא،אאאא

אאא،אאאאK 
אאאאא،אאא

א،א،אאאcaudomedially
אאאאאK 

אאKאא
٨٠ J١٠٠،אאא،א

אא،אאאא
א،אאאאאא

١٠٠א(De Bois and Taverne, 1984)،אא
א١ J٢אK 

אאאאאא
F٥٠٠אE،אאאאאאא



٢٢٨ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

אsheep farmingא،א،
אאאאclampsא

،אאאאא
dorsal recumbencyhanging position(Fowler and Wilkins, 1985)،

אאcoupling gelא
אא،אאאא 

scanning surface of the probeאא،אאא
recumbent positionאא،אאאא

אאאא١٢אאא،אאא
،אאא(Buckrell, 1988)K 

אא،
אא،אאFאEאF٣}٣אE،

אאאKאאcraniallyventrally
laterallyא،אא

אKאאאאאאאאאK 
 

  
  .لنعجة ىف قطاع سهمى حبزمة موجهة من البطن للظهر) أسهم( والرحم غري احلامل (U)صورة عرب اجللد للمثانة ). ٣,٣(الشكل رقم 



٢٢٩ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

  Transrectal Sonography عرب املستقيم الفحص الصويت) ٣,١,٢(
 אאאא،אא

،אאא١٠٣א٢
אא(Kaspar, 1988)،אאאאא

،א،אאאאאthe 

animal's defensive struggling،אאאאאאא
F٢}٣אE،אאא،

אאאאאא،אאKא
FאEאאאF٣}٤אKE 

אא،אא،
אא١٥،אא،אאאא

אא،אא،אא
אאאא،אא٤٥°

אאF٤}٣אE،אאאאא
אא،א،אא،

אאאאאאאא
אאK 

אאאא
א،א١ J٢א 

(Buckrell et al, 1986)،אאאא،
אאאK 

 



٢٣٠ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  
ىف عرتة ىف قطاع سهمى حبزمة موجهـة  ) أسهم تشري لإلحنناء الكبري( والرحم غري احلامل (U)للمثانة صورة عرب املستقيم ). ٣,٤(الشكل رقم  

  .من الظهر للبطن

 
  Ovarian Structures in Sheep and Goats واملاعز الضأن  التراكيب املبيضية يف)٣,٢(

  Follicles and Corpora Luteaت واألجسام الصفراء ريبااجل) ٣,٢,١(
אאאא،א،אא

אאאאאאFא٢}٢אE،א
אאאאאאאFא٥}٣٦}٣E،

אאאאא،אאFE
anechoic fluid in their antrum،אאאאא

אאאאא(Buckrell, 1988)،אא
אאאאא،אא،אא

אא،אאאא Jא J
אאא،אאresolution capacity א

אא،אא٥
אאF٧}٣אE،FEא

אאאF٨}٣אKE 
אאאאאאאאאא

אKאאאאFאEאאא
١ J٢K 



٢٣١ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

אאאאאאאא
אאאאא،אא

א،אאאאאא
אאאאאא(Dorn et al, 1989)،

אאאאאא١٠،אא
אא،אאאאא

אא،אאא
FEK 

אא٥ J٦א٦ J٨
אFא٩}٣١٠}٣E،אאא

،אא،אא
אאtranscutaneous endoscopyאא،א

אאאאאאאאא
K 

אאאא
א 

 

  
اللُـىب   النـسيج و ،ن صدى وسطى للنسيج األصفر    يظهر اجلسمان الصفراوا  ، صورة ىف محام مائى ملبيض نعجة معزول      ). ٣,٥(رقم  ل  شكال

 فاتح(املبيض أكثر صدى.( 



٢٣٢ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  
 جتويـف    يوجد . ويظهر اجلسمني الصفراويني   )٣,٥كل  الش(صورة ضوئية لنفس املبيض كما هو ىف زاوية الفحص ىف           ). ٣,٦(رقم  شكل  ال

  .غري ىف مركز اجلسم األصفر األيسرص

 

  
 الـصغرية    األسـهم و ، املبيض بطنياً للرحم غري احلامل     على مبيض لعرته يرتكز   ) مم٧=قطر (جلريبةصورة عرب املستقيم    ). ٣,٧(رقم  شكل  ال

  . أما األسهم الكبرية فتشري إىل حدود الرحم،تشري إىل حدود املبيض
  



٢٣٣ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

  
املبـيض   يرتكزو،على تكيس حويصلى متحلل مشكوك فيه     يم لوعائني كبريين على مبيض نعجة حتتوى        صورة عرب املستق  ). ٣,٨(رقم  شكل  ال

  ).أسهم( وبطنياً للرحم غري احلامل (U)ىف اجلهة الرأسية البطنية للمثانة 
  
  

  
 ٣فيوجـد     أما الـيمني   ،على يسار املبيض  ) أسهم( يوجد عدة أجسام صفراء      و،ض نعجة بعد معاملة تعديد التبويض     مبي). ٣,٩(رقم  شكل  ال

 نوفمرب  ٩: يلى  عوملت النعجة كما     و، ظهراً ٣ نوفمرب الساعة    ٢٢أُخذت الصورة يوم    ). ( مم ٦-٥أقطارها   (جريبات
PGF2α نوفمرب أخذت ٢٢-١٩ و FSH مساًء أخـذت  ٦ نوفمرب ٢١ مرتني يومياً و  PGF2α  ٢٣  وظهـر الـشياع 
  .)نوفمرب

  



٢٣٤ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  
 جريبات ١٠    -٨ ميكن رؤية    و،تعديد التبويض ىف نعجة يوم الشياع بعد املعاملة ب      ) (U للمثانة البولية    رأسياً(املبيض  ). ٣,١٠(رقم  شكل  ال

نـوفمرب   ٩: يلـى   نوفمرب الساعة مساًء وعوملت النعجة كما        ٢٣أخذت الصورة يوم    ( مم على املبيض     ٨-٤بأقطار  
PGF2α، نوفمرب ١٩ eCG  مساًء ٦ الساعة ٢١ ونوفمرب PGF2α.(  

 
  Uterine Structures in Sheep and Goats واملاعز الضأن التراكيب الرمحية يف )٣,٣(

אאאא،אאא
אא(Tainturier et al., 1983 a&b)K 

  Non- pregnant Uterusالرحم غري احلامل ) ٣,٣,١(
אאאאאא،

אאאא،אFא٣}٣٤}٣KE 
אאאאאא،א

אאאאF١١}٣אE،אאא
אאconvexK 

אאאKאא
Kאאאאאאא

אא،אאאאא
אאF١٢}٣אKE 

 
 



٢٣٥ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية
 

  
  . الصورة مأخوذه عرب املستقيمو،ويشار لالحنناء الكبري للرحم باألسهم.  حامل لنعجة رحم غريقطاع سهمى ىف). ٣,١١(رقم شكل ال
  

  
) أسهم( متعددة  يرى جتمعات سوائل صغرية      و،قطاع سهمى ىف رحم نعجة ىف يوم الشياع بعد معاملة تعديد التبويض           ). ٣,١٢(رقم  شكل  ال

  . الصورة مأخوذة عرب املستقيمو،بداخل جتويف الرحم
  
  



٢٣٦ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  Pregnant uterusالرحم احلامل ) ٣,٣,٢(
  Before day 20 of pregnancy من احلمل ٢٠قبل اليوم ) ٣,٣,٢,١(

אאאK 
אאאא١١(King et al, 1982)Kא

١٣-١٤אאembryonic vesicle١٠אא
א،א١٦ J١٨אא(Rowson and Moor, 1966)Kא٢٠

אאאאאאאאK 
אאאFEאאא

١٤١٩א(Buckrell, 1988)،אאFE
،אאא،אאchorionicאamniotic

אא؛אאאאאא 
sporadically visualizedF١٣}٣אKEאאאאK 

אאאאאאא J
א JאאאאאK 

 

  
 بـداخل الـرحم ىف منطقـة      ) سهمني(ى  ميلصدوى للوعاء احل  الغري  رى السائل   و ي ، للحمل ١٢رحم لعرته ىف اليوم     ). ٣,١٣(رقم  شكل  ال

  .الصورة مأخوذة عرب املستقيم.  ويرتكز الرحم على أرضية احلوض عالية الصدى،حنناءاال
  



٢٣٧ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

  Day 20 to 40 of Pregnancy من احلمل ٤٠ -٢٠اليوم من ) ٣,٣,٢,٢(
א٢٠ J٢٥אאאאא

אא(Buckrell, 1988)،אאאאא
אאאK 

אF١٤}٣אKE
craniallycranioventrallyא(Buckrell et al., 1986; Gearhart et al., 

1988)Kאאאאאאאא
אא،אא١٠א٢٠١٥א٢٥،

٢٠א٣٠F١٤}٣א J١٦}٣KE 
אאאא،אא

K 
 

  
التجويـف  ىف  يـة   ميل ميكن رؤية عدة قطاعات غري صدوية ىف األوعية احل         و، للحمل ٢١لنعجة ىف اليوم    ) أسهم(رحم  ). ٣,١٤(رقم   شكلال

  .الصورة مأخوذة عرب املستقيم.  ذيلياً من الرحم(U) ترتكز املثانة البولية و،الرمحى
 



٢٣٨ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  
 (U)البولية   ية رأسياُ من املثانة   ميلاعات غري صدوية ىف األوعية احل      قط ٣ ميكن رؤية    و، للحمل ٢٥رحم نعجة ىف اليوم     ). ٣,١٥(رقم  شكل  ال

  .الصورة مأخوذة عرب املستقيم.  مم١٥-١٢أقطارها العرضية حواىل 

 
anechoicFא 

١٤}٣ J١٦}٣E،אאאאאאאsingleton
אmultiple،אאmultiocularאאאאא

אאאF٢ J٣E،אא،א
אאא،אאא
F١٧}٣אE،אאאאאאendometrial folds

אא،אאאאאallantochorionic vesicleא
אאmultiocular effectK 

אא٢٥٣٠אF١٨}٣אE،א
אאא(Caspar, 1988)،אא

אאאK 
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אאאאאplacentomes(Buckrell, 1986)،א
אplacentomesאאא٢٥،אא
אאF١٩}٣אKEאK 

 

  
الصورة مأخوذة عرب   . يةميلىف األوعية احل  ) غامقة(رى ثالث قطاعات غري صدوية      و ت ، للحمل ٢٩رحم نعجة ىف اليوم     ). ٣,١٦(رقم  شكل  ال

  .املستقيم
  

  
الرمحـى   التجويف  ويجزئ ، للحمل ٢٩ األمين لنعجة ىف اليوم      صورة ضوئية بعد أخذ قطاع سهمى ىف القرن الرمحى        ). ٣,١٧(رقم  شكل  ال

  .يا عمودية من اجلدار الرمحىنالعدة حجرات بث



٢٤٠ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح
 

  
لقـرن    البطىن ى الغامق ىف اجلزء   ميل ويحاط بالسائل احل   ، الفاتح (E) ميل يرتكز احل  و، للحمل ٢٤رحم لعرته ىف اليوم     ). ٣,١٨(رقم  شكل  ال

  . مأخوذة عرب املستقيمالصورة. الرحم

 

  
 ٢الـرحم     يرى ىف اجلزء البطىن من قرن      (U)يرتكز الرحم رأسياً من املثانة البولية       و ، للحمل ٢٥رحم لعرته ىف اليوم     ). ٣,١٩(رقم  شكل  ال

  .مأخوذة عرب املستقيم. كربوزات تشبه األزرة) أسهم(نتوم بالس

 
אamnionא٢٥٣٠F٢٠}٣אE،א

hyperechoic lineא١٢K 



٢٤١ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

אאאאא٥(5 MHz)
אאא٣٥א،אאא٣٥אאא 

placentsl fluidאאאtranscutaneous ultrasonographyFא
٢١}٣E،אאאאאK 

אאאאא
אאאא٢٥،א٤٠אאאא

אKאאאאאאא
אאK 

 

  
  .مأخوذة عرب املستقيم.  باحلميل كخط رقيق عاىل الصدى(A)و حييط الرهل ، للحمل٢٩رحم نعجة ىف اليوم ). ٣,٢٠(رقم شكل ال

  

 
  .حجرات للرحم٤ و (E) ميكن متييز محيلني و، للحمل٣٥صورة عرب اجللد لرحم نعجة ىف اليوم ). ٣,٢١(رقم شكل ال



٢٤٢ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  Day 40 to 100 of Pregnancy من احلمل ١٠٠ -٤٠ اليوم من) ٣,٣,٢,٣(
א٤٠אאF٢٢}٣אE،אאאechoic

אאאFEhypoechoic fluidא٥٠١٠٠
אא،K 

אא،אאcrown- rump lengthא٤
א٤٠א٧א٥٠F٢٣}٣אKEא٦٠אא

(CRL)אא١٠(Evans and Sack, 1973)א
אאאאאאK 

  

  
  مأخوذة عرب املستقيم. (F)ني محيلن ىف قطاعان عرضيايرى ،  للحمل٤٠م توأم ىف نعجة ىف اليو). ٣,٢٢(رقم شكل ال

 

  
 (H) الـرأس   ميكـن متييـز   و، سم ٤ ويقيس املسافة من التاج للكفل       ، للحمل ٤٠ أغنام ىف اليوم     محيلقطاع أفقى ىف    ). ٣,٢٣(رقم  شكل  ال

  .مأخوذة عرب املستقيم). أسهم(وقطاعات عرضية ىف األربعة أطراف 
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אאאאאאא 
(De Bois and Taverne, 1984)Kאא،אאאא

אF٤}٢אE،אא،א،א،א،א،
אא،Fא٢٤}٣ J٣٠}٣KEאאאאא

א،אא،א،אאא،א
אא(Scheerboom and Taverne, 1985)،אא

א،אאא،א
אאאאאא(BPD) biparital diameterאא

אאאfetometric evaluationF٢٥}٣אE،אאאא
אאא(Haibel and Perkins, 1989; Haibel et al., 1989)K

אאא٥}٧א J١٠א٤٠٢٣ J٢٦א٧٠
٤٠ J٧٠אא١٠٠K 

 

  
 الكبـد   يسار القلب على ) أسهم( يرتكز ىف قمة الصدر      و، للحمل ٦٠ غنم ىف اليوم     محيلقطاع أفقى عرب املستقيم ىف      ). ٣,٢٤(رقم  شكل  ال

(L)كبرية املتوسط الصدى مع قطاعات عرضية ىف بعض األوعية الدموية ال.  
  



٢٤٤ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  
والعني   ،  ىف القمة ) سهم( ترتكز عني وعدساا     و، للحمل ٦٥ غنم ىف اليوم     ميلقطاع أفقى عرب اجللد ىف اجلمجمة حل      ). ٣,٢٥(رقم  شكل  ال

 ويقيس قطـر    ،اجلمجمى وعلى ميني األخرية يرتكز اجلزء البيضاوى عاىل الصدى للتجويف        ،  ىف القطاع ) سهم(األخرى  
  .مم٢٣,٥ (BPD)جمة املسافة بني عظمىت اجلم

  

  
 أما الكبـد    و،القمة عند (R) ويرتكز جتويف الكرش     ، للحمل ٩٦ غنم ىف اليوم     محيلقطاع أفقى عرب املستقيم ىف بطن       ). ٣,٢٦(رقم  شكل  ال

(L) جهة اليمني) الفاحتة( فريتكز عند القاع والفقرات الصوية.  
  



٢٤٥ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

  
قطاعـات    نشأت الظالل ىف هذه الـصورة مـن        و، للحمل ٩٦ غنم ىف اليوم     محيلقطاع أفقى عرب املستقيم ىف صدر       ). ٣,٢٧(رقم  شكل  ال

  .الضلوع العرضية املخروطية الشكل وتسري ىف عمق الصورة

 

  
،  للحمـل  ٥٠والىت أزيلت من رحم حيتوى محيل لنعجة يف اليوم            ) أسهم( والرهل   (Al)صورة ضوئية للكوريولفائفى    ). ٣,٢٨(رقم  شكل  ال

  . عديد من الفلقاتلفائفي ويلتصق بالكيس الكوريو
  



٢٤٦ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  
و يلتـصق عديـد مـن       ، للحمل ٥٦بالرنني النووى املغناطيسى بزاوية أفقية ىف رحم غنم معزول ىف اليوم            ). ٣,٢٩(الشكل رقم   

 الفقرى  (P) والرئة   (S) واملعدة   (I) واألمعاء   (L)و ميكن متييز الكبد     ،البالسنتومات شبيهة األكواب جبدار الرحم    
  .ل للحمي(V)العنقى 

  

  
و ميكن ، شبيهة األكواب مواجهة للحميل(P)و ترتكز البالسنتومات ، للحمل٥٤صورة عرب اجللد لرحم عرته ىف اليوم       ). ٣,٣٠(رقم  شكل  ال

  .ويرتكز العنق إىل اليمني، )أسهم(متييز الفقرات املفردة ىف العمود الفقري 

 



٢٤٧ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

אאאאPlacentomesאאאא
אFא٢٨}٣ J٣١}٣E،אאא،אא

FE،א
אא،אא،

FKE 
אאאאK

אאcup- shapedFא٢٩}٣٣٠}٣E،אא
FאEcaruncleconcavityא،אא

אאאF٣١}٣אE،אא
אאאK 

אFEאhypoechoic center،א
٦٠١٠٠א١٦٠١٨٠(Riera, 1984)،אאא

אK 
אאאWאאא

אא،א 
Kא؟ 

אאאאאאא
אאא٣٥א J٤٠א،אא

אאאא٤٥٨٥(Buckrell, 1988)،
אאאאא،אא

אאאא 
diminishes -אאא٢٠٤٠אאא

(Buckrell et al, 1986)،אאאאא،א
אembryonic lossesK 



٢٤٨ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  
وبناًء على اجتاه زاوية القطاع ستنتج البالسنتومات .  للحمل٦٣صورة عرب املستقيم لثالث بالسنتومات لعرتة ىف اليوم       ). ٣,٣١(رقم  شكل  ال

  .شبيهة األكواب صوراً  خمتلفة

  

  Day 100 to 150 of Pregnancy من احلمل ١٥٠ - ١٠٠اليوم من ) ٣,٣,٢,٤(
אאאא٥(5 MHz)

אא١٠٠א،אאא٥}٣
(3.5 MHz)א،א،א

אאא،אאא
אאאtranscutaneouslyK 

אאאאאאא١٠٠
א،אאאK 

אאאאאא،
אאאאK 

אאאא،אא
אאאאK 

  Accuracy of Sonographic Pregnancy Diagnosis دقة تشخيص احلمل بالفحص الصويت) ٣,٣,٢,٥(
אאאאאא J(A- mode)

אDopplerאא٦٠(Lindahl, 1969; Ott et al, 1981; 
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Rüsch et al, 1981; Watt et al, 1984)،אאאאא
(Lindahl, 1971)،אאאאא

٨٠٩٠٪(Deas, 1977; Trapp and Slyter, 1983; Langford et al, 1984)Kאא
א(Scheibe et al, 1986; Buckrell, 1988)،א

אK 
אאאאאא(White et al, 1984; 

Taverne et al, 1985; Fowler and Wilkins, 1985; Davey, 1986)،אא
אאאKאא

א(White et al, 1984; Logue et al, 1987)K 
אאאאאא 

(Gearhart et al, 1988)،אאא٤٠אאאא
א،אאאfalse negative resultsאאא 

אאKאאאאאאאאאא
(Kaspar, 1988)K 

אאא??א٩٥٪א
א٢٥(Buckrell et al, 1986; Buckrell, 1988)Kא٤٠٥٠א

אאFאאאEאאא٩٥٪،
אא٩٩٪א٥٠(Fowler and Wilkins, 1984; Taverne et al, 1985; Gearhart et 

al, 1988; Jardon,1988)،אאא
אאאאאאא

false positive diagnosis،א
אאאאpyometraאאhydrometra

אאhydrallantoisKKK،אאא
אאא،אאא

אechoicאא،א
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אאאאאאF٨٠ J٩٠٪E؛
אאא(Buckrell et al, 1986)K 

אאאאאאאא٤٥١٠٠
א٩٠ J٩٥K٪ 

(De Bois and Taverne, 1984; White et al, 1984; Fowler and Wilkins, 1984; Fowler and Wilkins, 1985; 

Taverne et al., 1985; Davey, 1986; Logue et al., 1987). 
אאא٤٥א١٠٠،אא

אאא(Owens and Armstrong, 1985)K 
אאאאא،א

אאאא،،אאאא
Cranioventral displacement(Gearhart et al, 1988; Kaspar, 1988)K 

  Uterine Pathology مرضية الرحم )٣,٣,٣(
אאאpyometraאאhydrometraאmucometra

אאאאfetal mummificationאאhydrallantois
אאhydramnionא(Buckrell 1988; Gearhart 

et al, 1988).  
אאאאאא،אאאFא

٣٢}٣E،אאאאאא،א
אK 

אאאאאאאא
Persistentאא(Pieterse and Taverne, 1986)،א

אאאאאאFEhypoechoicא
אF٣٣}٣אE،א

אא،אאאאא،אאא،א
tightly appositioned locules،א،א

(PGF2α)אא
אאאF٣٤}٣אKE 
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אאאhydrometraאא
אאא،אאא٤٠

א،אאאאאאא،
א(Pieterse and Taverne, 1986)K 

אdropsyאאאא
hydramnionKאאhydrallantoisאא،אאא 

אאאאאanechoic fluid
F٣٥}٣אKEאאאאFאאEאאא

אאKאאאhydrallantoisאאhydramnion
،אאאאאFא JאאEאא

Kאאאא 
אאאאplacentomesLא

א Jאאpyo- and hydrometraK 
 

  
  .احتة ميتلئ الرحم براشح يشبه حبات الثلج الفو،تقيح رمحى ىف ماعز). ٣,٣٢(رقم شكل ال



٢٥٢ ص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتيةالفح

  
واضـح   ها فتؤدى لتجـزئ   المتالء قرىن الرحم بسائل غامق واحننائها وأحياناً إلتوائ        ونظراً   و،استسقاء رمحى ىف املاعز   ). ٣,٣٣(رقم  شكل  ال

  .صورة مأخوذة عرب اجللد. للتجويف بقطاعات جدارية عالية اإلضاءة
  

  
 بعيـداًُ عـن     و،ساعة بأربعني PGF2  بعد املعاملة بالربوستاجالندين   ٣٣-٣ صورة عرب اجللد الستسقاء رمحى مرئى ىف شكل          ).٣,٣٤(رقم  شكل  ال

  .)٣,٣٣شكل ال(نفس املقياس املستخدم ىف  ستخدم هنا او، فارغاً) همأس(كميات السائل املتبقية الصغرية يكون الرحم 



٢٥٣ فحص الضأن واملاعز باملوجات فوق الصوتية

  
ية ميلاألغشية احل ستسقاءو يف حاالت ا،خل الرحم كمية السائل الغامق بدا يزداد بشدةو، ىف الغنمفائفياالستسقاء الل). ٣,٣٥(رقم شكل ال

  .والىت تكون غائبة ىف حاالت القيح الرمحى و االستسقاء الرمحى، (P)ميكن للفرد أن جيد البالسنتومات 
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אאא
 
 
 
 

אא
Ultrasonography in Pigs 

 
אאאאאאK 

אאאאאאא
אUltrasound Doppler F,1971;Isakov,1974Fraser et alE A-mode 

(Lindahl et al, 1975; OReilly, 1976; Pejsak and Wierzchos,1981; Balke and Elmore ,1982)K 
אאאא،א 

(Inaba et al ,1983; Botero et al ,1984; Irie et al ,1984,Cartee et al,1985;Taverne et al,1985;Tainturier and 

Moysan,1985; Jackson,1986 ).K 
  

  تطبيق تقنية املوجات فوق الصوتية يف اخلنازير )٤,١(
אאאאאW 

١ JאאאאFאאאאKE 
٢ JאאאאFאאאאKE 

(Cartee et al ,1985; Fraunholz et al ,1989)  
  )الطريقة السطحية(عرب اجللد الفحص الصويت  )٤,١,١(

אאאאא
אא١٥Fא١}٤KE 

אאאא،
٢٠C١٥K 
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٢٥٨

٢٥٨

אאאאאא،
א،אאאאאא

אא،אאאאאא
אאא،אאא،אאאא،

אאאא،אאאא
אאאאא،

אאא،אא
אאא،א،

אא،K 
  م عرباملستقيالصويتالفحص ) ٤,١,٢(

אאאאא
א،אאאFא٤}٢Eאאאאא

אא،אאא
א،אאאא٨٠،

؛אאאF٣}٤אEאאא٣
אאאא،،א

אאאאFraunholz et al,1989)KE 
 

 
  .خر ثالث غدد ثدييةويوضع اس متاماً فوق آ ،حص الصوتى عرب اجللد ىف اخلنازيرالف). ٤,١(رقم شكل ال
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٢٥٩ 
 

٢٥٩

  
 حيث تدخل   ،)٤,٣الشكل  نظر  ا(توجيه   ويوجه اس متاماً من اخلارج بعصا        ،الصوتى عرب املستقيم ىف اخلنازير    الفحص  ). ٤,٢(رقم  شكل  ال

  . وتدار لألمام وللخلف فوق الرحم واملبايض،للمستقيم
  

  
  .الفحص الصوتى عرب املستقيم ىف اخلنازير ميكن تقوية اس والكابل باستخدام عصا بالستيك أو معدن). ٤,٣(رقم شكل ال

  

אא،אא،א
א،אאאא

א،אא،א،אאא
אא٣٠ J٤٠،אאאא

٢ J٣א،א١٠K 
אאK 
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٢٦٠

٢٦٠

  زيراكيب املبيضية يف اخلنالترا )٤,٢(
אאאFאEאאFraunholz, 1988)KE 

אאא(Madec et al,1988; Weitze et al, 1989)
אא،א،אאא

אאא،אא
אא،אאאאא

א،אאאאאאאא،
K 

   واألجسام الصفراء ريباتاجل) ٤,٢,١(
אאאא anechoic follicular fluid

אאא١٦אאא
(Schnurrbusch et al, 1988)،אאאא؛

אא٥ J١١אFא٦}٤E
אא؛،אא،א

אאא،אאאאא،
אא،א
א،אאא،אאא

אFא٤}٤٥}٤KE 
אאאאאhypoechoic،א

א stroma،אאאאא
אKאאאא،

אFא٧}٤Eאא، 
(Madec et al, 1988)،אאאא٥١٠

(Schnurrbusch et al ,1981; Madec et al,.1988)אא١ J٢
אאאK 
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٢٦١ 
 

٢٦١

  
  .أخذت الصورة ىف محام مائى. ء متعددة على مبيض معزول من خرتيرةأجسام صفرا). ٤,٤(رقم شكل ال

  
  

  
  . وميكن رؤية عدة أجسام صفراء)٤,٤شكل ال(صورة ضوئية لنفس املبيض لزاوية الفحص املأخوذة ىف ). ٤,٥(رقم شكل ال
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٢٦٢

٢٦٢

  
، ىف خرتيرة ىف مرحلة قبل الـشياع (U) ة مالصقة للمثان) مم١٠ إىل ٦أقطار تتراوح من (وعدة جريبات ) أسهم(مبيض ). ٤,٦(رقم شكل ال

  .الصورة مأخوذة عرب املستقيم. وذلك بعد فطام نتاجها بأربعة أيام
  

  
وينغرس النسيج األصفر مـنخفض  الـصدى        ،  للحمل ١٩ىف خرتيرة ىف اليوم     ) أسهم(مبيض وبه عدة أجسام صفراء      ). ٤,٧(رقم  شكل  ال

  .الصورة مأخوذة عرب املستقيم). الفاتح(ى ىف النسيج اللىب املبيضى األعلى صد) الغامق(
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٢٦٣ 
 

٢٦٣

  ملبيضيه   اتالتكيسا )٤,٢,٢(

אא١٥-١٢،
אאאאא،א

١٠ J١٥٪אאא(Vandeplassche et al,.1971;Ebbert, 1984)K 
אאW 

١ JאאK 
٢ JאאאK 
٣ Jאאא(Schnurrbusch et al,1981)K 

אאאK 
אאFEאא،

،אא،א،א
אאאאאאK 

אאאאאא،
אanechoicFאEאאאא١٥

אFא٨}٤ J١١}٤E،אאאFאE
אאאאאא،א،

אאאאFא١١}٤E،א
אאאאאאא،

אאאאאK 
 

  
  .ة ونزفيةجريبيصورة ضوئية لقطاع ىف املبيض خلرتيرة تعاىن من تكيسات ). ٤,٨(رقم شكل ال
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٢٦٤

٢٦٤

  
  .أخذت الصورة ىف محام مائى. مم٣٠ - ٢٠ تتراوح أقطار التكيسات من و،تكيسات مبيضية متعددة ىف خرتيرة). ٤,٩(رقم شكل ال

 

  
  . املستقيم الصورة مأخوذة عرب.  سم٤-٣التكيسات إىل  وتصل أحياناً أقطار ،تكيسات مبيضية متعددة ىف خرتيرة). ٤,١٠(رقم شكل ال
 

  
  .أخذت الصورة ىف محام مائى. تكيسات مبيضية بأصداء داخلية بكثافات متباينة ىف خرتيرة). ٤,١١(رقم شكل ال



 فحص اخلنازير باملوجات فوق الصوتية

٢٦٥ 
 

٢٦٥

  التراكيب الرمحية يف اخلنازير )٤,٣(
  امل احل الرحم غري )٤,٣,١(

אאאא؛אאא
Fא١٢}٤E،אאאא

אא،אאא
אאK 

אFא١٣}٤E،א
،אאאאא،אא

אאאא،אא
אK 

 

  
خذت الـصورة عـرب     وأُ،  ونظراً لطبيعتها االلتفافية يظهر عدة قطاعات ىف القرن        ،ىف خرتيرة ) أسهم(رحم غري حامل    ). ٤,١٢(رقم  شكل  ال

  .املستقيم

  
لتواء قناة عنـق الـرحم   و حلقات عنق الرحم تسبب ا،بعد فطام نتاجها أيام ٤ فترة قبل الشياع     عنق رحم خرتيرة ىف   ). ٤,١٣(رقم  شكل  ال

  .خذت الصورة عرب املستقيموأُ، )أسهم(
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٢٦٦

٢٦٦

  الرحم احلامل  ) ٤,٣,٢(
   من احلمل ٢٠ قبل  اليوم )٤,٣,٢,١(

אאאאאאKא
אאאאאאFEאא،

אאאאFאE،אאאא
א١٢١٤א،א،אא،א،אא

אאאאא(Botero et al,1984; Cartee et al,1985; Fraunholz et al,1989)K 
אFא١٤}٤EאאFאאE١٠ J٢٠K 

אאא،FאEאאא،
אאאאאאאK 

אא٢٠א؛
אאא؛אאא

אאFInaba et al,1983KE 
 

  
خذت الرحم وأُ  يفبداخل جتو ) غامق(ى غري صدوى    محيل يظهر سائل    و، بعد التلقيح  ٢٠خلرتيرة ىف اليوم    رحم حامل   ). ٤,١٤(رقم  شكل  ال

  .الصورة عرب املستقيم
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٢٦٧ 
 

٢٦٧

  
  .املستقيم خذت الصورة عربوأُ،  تقريباًمم١٢ ميل طول احلو، للحمل٢٣ ىف خرتيرة ىف اليوم (E) محيلرحم حيتوى ). ٤,١٥(رقم شكل ال
  

   من احلمل١١٥ - ٢٠ اليوم من )٤,٣,٢,٢(
אא٢٠אFא١٥}٤Eא

.(Botero et al, 1984; Cartee et al ,1985; Fraunholz et al,1989) 
א ٢٠אאאFCRLCrown-Rump Length,E 

٨ J١٠،٢٠א٢٨٣٠–٣٥א٣٥Fא١٦}٤
١٨}٤Eאא١٠א٢٠א٢٥٣٥ (Martinat-Botte et al, 1988) 

אאאאאא،א
Fא١٧}٤E،אאאאאFא١٩}٤E،

אאאFCRLE٥٠א٤٠١٠٠א٥٠
Ullrey et al. 1965; Evans and Sack,1973)E،אאאא

אאאא،אאאא،
FE؛א،א،אא،אאFא

אEאאאאFא١٩}٤ J٢١}٤KE 
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٢٦٨

٢٦٨

  
 (CRL)ويقيس طول املسافة بني التاج للكفل ، )سهم(ويحاط احلميل بكيس الرهل ،  للحمل٢٦رحم خرتيرة ىف اليوم ). ٤,١٦(رقم شكل ال

  .وأُخذت الصورة عرب املستقيم، مم٢٢
  

  
وأُخـذت  ، بداخل الـسائل املـشيمي    ) أسهم( للحمل ويطفو غشاء مشيمى عاىل الصدى        ٢٧رحم خرتيرة ىف اليوم     ). ٤,١٧(رقم  شكل  ال

  . الصورة عرب املستقيم
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٢٦٩ 
 

٢٦٩

  
 (H)يـز الـرأس     يمتوميكن  ، مم٣١ CRLويقيس طول املسافة بني التاج والكفل       ،  للحمل ٣٥رحم خرتيرة ىف اليوم     ). ٤,١٨(رقم  شكل  ال

  .الصورة مأخوذة عرب اجللدو،واجلذع ) أسهم(والعينني واألطراف األمامية 

 

  
للقطاعات العرضية  ) الفاحتة( تشكل األقراص العالية الصدى      و، للحمل ٦٥ خرتير ىف اليوم     محيلقطاع أفقى ىف صدر     ). ٤,١٩(رقم  شكل  ال

  .خذت الصورة عرب اجللدوأُ، على قمة املخروط) بني العالمات ( ويرتكز القلب،اًللضلوع خمروط
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٢٧٠

٢٧٠

  
القطاعـات العرضـية      خلف (H) والقلب   (S) وترتكز املعدة    ، للحمل ٩٣ خرتير ىف اليوم     محيلقطاع أفقى ىف صدر     ). ٤,٢٠(رقم  شكل  ال

  .خذت الصورة عرب املستقيموأُ، للضلوع الفاحتة
  

  
 ويقع على ،اً ظهري(E) وترتكز العني ، ويتجه األنف لليسار، للحمل٩٩ خرتير ىف اليوم محيلصورة عرب املستقيم لرأس   ). ٤,٢١(رقم  شكل  ال

  .خذت الصورة عرب املستقيموأُ، ينه اجلمجمة املخية البيضاويةمي

 
    الصوتية فوقباملوجاتدقة تشخيص احلمل ) ٤,٣,٢,٣(

אאא،אא 
(A-mode and A-Doppler)אאאא،
K (Cratee et al,1985; Taverne  et al 1985) 
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٢٧١ 
 

٢٧١

אאאאאאאא
אאא٣ J٤אאאFא٤}٢٢E،

אא٤אא٩٠٪ 
(Fraunholz et al,1989)،אאאאאF٥E

אאאF٥}٣Eאאאאאא
א،א٩١ J١٠٠٪א

אאא،א٥٥}٣
(Balke and Elmore,1982;Cartee et al,1985)K 

אא?אאאאא،
אאאא،אא?א?א

אא(Tainturier and Moysan, 1985) 
אאאאאא

א،אאאאאא
٢٢אאאא٣٠،א J

٢٤א(Inaba et al,1983; Irie et al,1984; Taverne et al, 1985; Botero et al,1986; Martinat-Botte et al, 1988) 
 

  
اجللـد   وعـرب  ) ميجاهرتز ٥(الفحص عرب املستقيم    ) عدد التشخيصات الكلية  /عدد التشخيصات الصحيحة  (=ة  دق). ٤,٢٢(رقم  شكل  ال

  .لتشخيص احلمل ىف اخلنازير)  ميجاهرتز٥ و ٣,٥(
  .)١٩٨٩عن فراوولز و اَخرين (
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٢٧٢

  مراجع الفصل الرابع
 

BALKE, J. M. E. and R. G. ELMORE (1982): Pregnancy diagnosis in swine: A comparison of the 
technique of rectal palpation and ultrasound. Theriogenology 17, 231-236.  
 
BOTERO, O., F. MARTINAT-BOTTE et. F CHEVALIER (1984): Diagnostic precoce de gestation par 
echographie d'ultrasons. Journees Rech. Porcine en France. 16, 181-188. 
 
BOTERO, O., F. MARTINAT-BOTTE and F.  BARTTEAU (1986): Use of ultrasound scanning in swine 
for detection of pregnancy and some pathological conditions. Theriogenology 26, 267-278.  
CARTEE, R. E., T. A. POWE and R. L. AYER (1985): Ultrasonographic detection of pregnancy in sows. 
Mod. Vet. Pract. 66, 23-26.  
EBBERT, W. (1984): Die zystose Degeneration des Ovars als Teil des Anostruskomplexes beim Schwein. 
Vet. med. Diss., Gieben.  
EVANS, H. E. and W. O. SACK (1973): Prenatal development of domestic and laboratory mammals: 
Growth curves, external features and selected references. Zentbl. Vet. Med. Reihe C 2, 11-45.  
FRASER, A. F., V. NAGARATNAM and R. B. CALLICOTT (1971): The comprehensive use of doppler  
ultrasound in farm animal reproduction. Vet. Rec. 88, 202-205.  
 
FRAUNHOLZ, J. (1988): Zur transrektalen und transkutanen Sonographie in der gynakologischen  
Diagnostik beim Schwein. Vet. med. Diss., Munchen. 
 
FRAUNHOLZ, J., W. KAHN und W. LEIDL (1989): Ein Vergleich zwischen der transrektalen und 
transkutanen Sonographie zur Trachtigkeitsdiagnose beim Schwein. Mh. Vet. Med. 44, 425-430.  
INABA, T., Y. NAKAZIMA, N. MATSUI and T. IMORI(1983): Early pregnancy diagnosis in sows by 
ultrasonic liner electronic scanning. Theriogenology 20, 97-101.  
 
IRIE, M., K. OHMOTO and S. KUMAGA (1984): Diagnosis of pregnancy in pigs by real time ultrasonic 
B-mode scan. Jap. J. zootechn. Sci. 55, 381-388.  
 
ISAKOV, D. (1974): Application de la technique  ultrasonique (Doppler) pour un diagnostic precoce de 
gravidite des truies. Schweiz. Arch. Tierheilk.  116, 245-258.  
 
JACKSON, G. H. (1986): Pregnancy diagnosise in the sow using real-time ultrasonic scanning. Vet. Rec. 
119, 90-91. 
  
LINDAHL, I. L., J. P. TOTSCH, P. A. MARTEN and P. J. DZIUK (1975): Early diagnosis of pregnancy 
in sows by ultrasonic amplitude-depth analysis. J. Anim. Sci. 40, 220-222. 
 
MADEC, F., F. MARTINAT-BOTTE, Y. FORGERIT, M. LE DENMAT et J.-C. VAUDELET (1988): 
Utilisation de l'echotomographie en elevag porcin. Recl. Med. vet. Ec. Alfort 164, 127-133.  
 
MARRABLE, A. W. and R. R. ASHDOWN (1967): Quantitative observations on pig embryos of  known 
ages. J. agric. Sci.., Camb. 69, 443-447.  
 
MARTINAT-BOTTE, F., F. BARITEAU, M. LEPERCQ, Y. FORGERIT et TERQUI (1988): 
L'echographie d'ultrasons. Qutil de diagnostic de gestation chez la truie. Recl. Med. vet. Ec. Alfort 164, 
119-126.  
 
O'REILLY, P. J. (1976): Pregnancy diagnosis in pigs by ultrasonic amplitude depth analysis. A field 
evaluation. Ir. Vet. J. 30, 165-167.  



 فحص اخلنازير باملوجات فوق الصوتية

٢٧٣ 
 

٢٧٣
PEJSAK, Z. and E. WIERZCHOS (1981): An early diagnosis of pregnancy in sows by means of 
ultrasonics. Medycyna wet. 37, 139-141.  
 
SCHNURRBUSCH, U., J. BERGFELD, K.-P. BRUSSOW und U. KALTOFEN (1981): Schema zur 
Ovarbeurteilung bein Schwein. Mh. Vet. Med. 36, 811-815.  
 
TAINTURIER, D., et. F. MOYSAN (1985): Diagnostic de la gestation par echotomographie chez la truie. 
Revue Med. vet. 136, 289-293.  
 
TAVERNE, M. A. M., L. OVING, M. VAN LIESHOUT and A. H. WILLEMSE (1985): Pregnancy 
diagnosis in pigs: a field study comparing linear-array real-time ultrasound scanning and amplitude 
depth analysis. The Veterinary Quarterly 7, 271-276. 
  
ULLREY, D. E., J. I. SPRAGUE, D. E. BECKER and E. R. MILLER (1965): Growth of the swine fetus. J. 
Anim. Sci. 24, 116-118.  
 
VANDEPLASSCHE, M., J. SPINCEMAILLE und R. BOUTERS (1971): Die zystose 
Eierstocksdegeneration bei der Sau. Dtsch. tierarztl. Wschr. 78, 91-93.  
 
WEITZE, K. F., O. HABECK, T. WILLMEN and  D. RATH (1989): Detection of ovulation in the sow 
using transcutaneous sonography. Zuchthygiene 24, 40-42.    

 



 الفحص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتية

 

٢٧٤

٢٧٤

 



 

٢٧٥ 

אא
 
 
 
 

א א א
Ultrasonography in Dogs and Cats 

 
אא Jאאא،א J

אאא،א J JאK
אאאאא،אא

א،אאאא
א،אאאאא،

אא(Pfoffenbarger and Feeny,1986)K 
  

   تقنية الفحص باملوجات فوق الصوتية يف الكالب والقطط)٥,١(
אאאאאאFא

١}٥٢}٥E،אאאאא
א،אא،אאאK 

אאאאאאא،אא
א٥אאאאאאאK 

אאאאאאא
אאא؛א،אא،א

٥ J٨אאאאאא،אא
אאאא،אאא
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٢٧٦

אאאא،אאאאא
א،אא،אא

אאא،אאאאאאא
אא،אא،אאא

אאא،אאאאא
אאאא(Taverne et al,1985) 

אאא،אאאאאא
FאאE،אאאאאאK 

אאאF١}٥אEא
אF٢}٥אEא،אאאא

אאאא،אא،א،
אאאאא،א،אא

אאאKאאאאאאא
FGünzle and Lüning ,1983 EK 

אאאאאאאא
אאאאא،א

אאא،אKאאאא
אאאK 

 

  
  .(U)ويقع الرحم ظهرياً للمثانة ، فة باستخدام ماسح قطاعىتصوير باملوجات الصوتية ىف كلبة واق). ٥,١(الشكل رقم 



 فوق الصوتيةفحص الكالب والقطط باملوجات 

 

٢٧٧

  
األنبوبية رأسـياً   ويقع الرحم ىف املرحلة، تصوير باملوجات الصوتية ىف كلبة حامل ىف وضع جانىب باستخدام ماسح خطى     ). ٥,٢(الشكل رقم   

  .(U)من املثانة البولية 

 
אאאא،א

א،א،אF٣}٥אE،
אאאאאא،אאא

אאא،אאאאאא
אאאא،אאא

אKאא،אאא
אאאאאאK 

אאאא،
אאאאאאא،

אאאאא
FאEFE،אא

Kאאא،؛א
אאאאאא،אאאא

א،אאא،،
א،Kאאאא

א،א،אאא
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٢٧٨

אאאF٤}٥אEאאאא
،אאאאאא

אKאאאאK 
 

  
الصوتى عرب اجللـد     باستخدام الفحص . ىف كلبة ) أسهم( والرحم غري احلامل عند مستوى عنق الرحم         (U)املثانة البولية   ). ٥,٣(الشكل رقم   

 (U)ويتم تصوير املثانة البولية الغامقة      ، الظهرية واس موضوع على البطن    -واحلزمة الصوتية موجهة من الناحية البطنية     
ويرتكز الرحم ىف عمق الصورة، سقريباً من ا.  

 

  
 للحمل ورأسياً من املثانة  يوجد محيل        ٢٨ والرحم ىف كلبة مفحوصة مباسح قطاعى ىف اليوم          (U)منظر عرب اجللد للمثانة     ). ٥,٤(الشكل رقم   

  ).أسهم(
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٢٧٩

  التراكيب املبيضية يف الكالب والقطط)٥,٢(
אאאאא

אא،אאאאאאא
FEא؛אא

א(Schmidt et al ,1986; Pyczak,1990) 
  األورام والتكيسات املبيضية  )٥,٢,١(

אאאאאאאא،
אאאאאאאאא 

(Pfoffenbarger and Feeny 1986; Schmidt et al ,1986)אאא
אא،אFאאE

אאFאFE٥}٥א٦}٥EKאא
א،א،אFאE،א

אא،אאאאאא
אאאאFFE٧}٥אEאאאא

،אאאhypoechoicאא
אאK 

    

               
تراكيـب وعائيـة     وحيتوى،  سم ٧×٨×١٠ويقيس املبيض   ،  عيب تكيس  وبه،صورة باملوجات الصوتية ملبيض كالب    ). ٥,٥(الشكل رقم   

  . متعددة بأحجام متباينة
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٢٨٠

  
  . بعد إزالة املبيض من الكلبة)٥,٥الشكل (صورة ضوئية لقطاع ىف مبيض من ). ٥,٦(الشكل رقم 

  

  
  .صدى متبايناً ألنسجة الورم  املختلطة) أسهم(و يظهر املبيض املتضخم ،صورة باملوجات الصوتية لورم مبيضى ىف قطة). ٥,٧(الشكل رقم 
 

  التراكيب الرمحية يف الكالب والقطط) ٥,٣(
אאאאאא،

אאאא،אא،אאא
אאאאאא 

(Inaba et al 1984; Schmidt et al,1986)אאאא
א،אא(Davidson et al ,1986)א

א،א،
אאאא؛אאא

א،אא،אא،
אאK 
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٢٨١

 الرحم احلامل ) ٥,٣,١(
   للحمل ٢٠ قبل اليوم )٥,٣,١,١(

אאא
אאא؛א،א٢٠אF٨}٥אKE 

א،א
אא . (Mailhac et al 1980; Schmidt et al,1986) 

hypoechoic areasאאאא،א
אאK(Boulet 1982; Cartee and Rowles,1984)אאאאא

אאאK 
אאא٢ J٣א،

אא١١א١٤א،Fאאechoes E
א١٥א٢٠אFDavidson et al , 1986KE 

 

  
صغرية من سائل    ويحيط بكمية ، يبدو مسيكاً ) أسهم(وجدار الرحم ىف منطقة احلميل       ، للحمل ١٨ رحم كلبة عند اليوم      ).٥,٨(الشكل رقم   

  .(U)بالنسبة للمثانة البولية ) على ميني الصورة(ويقع ىف االجتاه الرأسى الظهرى  ،غامق

 
   من احلمل ٣٠ - ٢٠ اليوم )٥,٣,١,٢(

אאאאאאאא
אא(Mailhac et al ,1980; Laiblin et al ,1982 ; Mailhac, 1982 , Shille and Gontarek,1985; Flückiger et al , 1988) 



 الفحص البيطري التناسلي باملوجات فوق الصوتية

 

٢٨٢

אאאאאhypoechoic fluid)Eא 
(Legrand et al , 1982)אאאאF٩}٥אKE 

א٢٠ J٣٠א،אא
אאא،،

אאאאF١٠}٥אE،א
א،אאFאE

אאאאאKF١E 
 

  
وحيـيط   ،من املثانـة  ) لليمني وأسفل الصورة  (ظهرياً ورأسياً   ) أسهم(و يرتكز محيلى    ، للحمل ٢٢رحم كلبة حول اليوم     ). ٥,٩(الشكل رقم   

  .ذى يرى فيه تراكيب محيليةجدار الرحم بسائل غامق وال
  

  
  . كرات ناتئة كل منها حتوى محيل٥وتوجد ،  للحمل٢١صورة ضوئية لرحم مفصول من قطه حول اليوم ). ٥,١٠(الشكل رقم 

                                                 
 يوم للكـالب    ٦٣ –يوم الوالدة   = يف هذا الفصل كل بيانات مرحلة احلمل وضعت على أساس يوم الوالدة طاملا أنه معروف حيث إن اليوم صفر                    ) ١(

و إذا كان غري ممكٍن الرجوع بالتاريخ فهنا يكون يوم أول تلقيحـة  أو التلقـيح                 .  املقترح أدق تقدير لعمر احلمل حتت الظروف العملية        يعطي هذا و
  .الصناعي هو اليوم صفر



 فوق الصوتيةفحص الكالب والقطط باملوجات 

 

٢٨٣

אאאא١٠ J٢٠،אא
٢٠ Jא٤٠אF١١}٥אE،א

،אאא،אא
(Mailhac et al, 1980)K 

אאאא٥אאאא
אאא(Taverne et al ,1985; Flückiger et al ,1988; Pyczak , 1990)

אא٢٥א
אאאא،א

א،אאאא،
אאאא،

אא،FE،
אאאKאא٥}٣

FGünzel and Lüning ,1983KE 
אאאאאאא

אאאאאאאא
אאאאF١٢}٥אE،א

٣אאFאEאא،א
א،אאאאאאF١٣}٥אE

אאF١٤}٥אEאאאא
אאאאK 

אאאאאFאאE
אאאאא٢٠٢٥אF٩}٥א١٤}٥Eאא

אאאאF١٥}٥אKE 
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٢٨٤

  
  ). ١٩٩٠ عن بيكزاك احندارات(ثناء احلمل ىف الكالب الزيادة ىف األقطار الطولية والعرضية ىف األوعية اجلنينية أ). ٥,١١(الشكل رقم 

  
 

  
وميكن أن تتـداخل القطاعـات      ، يسريا ظهريني هلا  ) أسهم(بة مع وجود وعائني دمويني    قطاع عرض ىف مثانة بولية لكل     ). ٥,١٢(الشكل رقم   

  ).٥,١٣الشكل نظر ا(وجيعل الشكل الطوىل لألوعية الدموية ، العرضية لألوعية الدموية ىف التشخيص مع األجنة
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٢٨٥
  

  
  .)٥,١٢الشكل نظر ا(ظهرياً للمثانة ) أسهم(ووعاء دموى ، طوىل ىف مثانة بولية لكلبةقطاع ). ٥,١٣(الشكل رقم 

  

  
والىت  ترتكز   ) أسهم(و ميكن رؤية أغشيه أكياس املُح بداخل الوعائني اجلنينني          ، للحمل تقريباً  ٢٤رحم كلبة عند اليوم     ). ٥,١٤(الشكل رقم   

  ).أسفل املثانة البولية ىف الصورة(ظهرياً للمثانة 
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٢٨٦

  
أخـذت  .  بداخل الوعاء  (Y) وكيس املح    (H)وقطاع طوىل ىف محيل ويظهر الرأس        ، للحمل ٢٧محيل كلبة عند اليوم     ). ٥,١٥(الشكل رقم   

  .الصورة ىف محام مائى
  

אאאאאא٢٨ J٣٠א 
(Bondestam et al ,1983) ،אאאאאK 

אאאאא٢٥ J٣٠א،
אאאאאcrown-rumpFא١٦}٥

١٧}٥KEאאא٢٠ J٢٥אא(Cartee and Rowles, 1984)K
א٢٠ J٢٥א٢٥א٣٠(Davidson et al, 1986)K 

 

  
ميكن قياس . جهة اليمني بداخل الوعاء) سهم(ز احلميل ىف قطاع طوىل برأسه ويرتك،  للحمل٢٥محيل قطة حول اليوم ). ٥,١٦(الشكل رقم 

  .(CRL)املسافة من التاج للكفل 
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٢٨٧

  
  .الزيادة ىف اطوال املسافة من التاج للكفل ألجنة الكالب ىف كلبات ذات أوزان جسم خمتلفة). ٥,١٧(الشكل رقم 

  ).١٩٩٠ احندرات، عن بيكزاك(
  

  حلملن ام ٥٠ - ٣١اليوم ) ٥,٣,١,٣(
אאאאאאא،

(Pyczak,1990)،אאאא٣٥ J٤٠
F١٨}٥אE،אאאא،אאא

אא،אאK
אאאאא

،אאאאאF١٩}٥אE
אאאאאא

אFא١١}٥Eאאא٣٥ J٤٠אאא٢٥ J٣٥
אא٦٠א J٨٠(Shille and Gontarek , 1985)K 
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٢٨٨

  
للرحم املرحلة   و عند هذا الوقت تقريباً املظهر األمبوىل      ، للحمل ٣٥صورة ضوئية الرحم مفصول من كلبة حول اليوم         ). ٥,١٨(الشكل رقم   

  .األنبوبية
  

  
برأسه جتاه اليمني بداخل الوعـاء      ) أسهم٠و يرتكز احلميل احملاط بالغشاء الرهلى       ، للحمل ٣٤رحم كلبة حول اليوم     ). ٥,١٩(رقم  الشكل  

  .وتظهر األجنة عند هذه املرحلة بشكل بيضاوى، احلميلى
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٢٨٩

אאאאאF٢٠}٥אE،
אאא،،

F٢١}٥אKEאאאאאא
אא،אאאאא،א

אאאאאאא،אא
אאאא،אאאא

אאא،אא،אא
אאאאאא،אא

א،אאאאאF٢٢}٥אEא
אאא،אאאאא،אא

؛؛אאא
אא،אא،אאא٣٠

אF٢٢}٥אEאא،אאאKא
אאאאאא

א(Günzel and Luning 1983; Carteeand Rowles,1984)K 
אא٣٥٤٠אא،א

אאא،אאאאא
(Bondestam et al ,1983; Inaba et al,1984; Nomura,1984)אאאanechoic Fא

٢٣}٥E،אmoderately echoicK 
אאאanechoic areaF٢٤}٥אE،א

٣٥ J٤٥אאא،אאFא٢٢}٥٢١}٥
١٩}٥EאאאאאאF٢٥}٥אE،

אאecho shadowsאאאא
אאאאא

אא،א
אאsagittalאאאא،א
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٢٩٠

אאאאאאא،
אאא،אאאאא

،אאא،א
אאאאא

(Bondestam et al, 1984)אאא
(Bondestam et al,1983; Shille and Gontarek 1985; Toal et al ,1986) 

אאאאאאFא
٢٦}٥EאאWאאאא

אא،אאא،א
(Cartee and Rowles 1984; Pyczak ,1990)אא

אאאאאאא 
(Evans and Sack , 1973)Kאאאא،

אאK 
אאF٢٠EאאF٢٠E

אאאאאאאא
א ٧٠א٤٠א،א١٥אא

F٥٥KEאאא
אאאא،אאאא

אK 
אאאאאא

(Christiansen and Schmidt, 1982)אא٥}٣א٣٥
٥}٦א٤٠٨א٤٥١٠א٥٠٥}١١א٥٥אK 
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 ويحـاط   (A) ويغلف احلميل بكيس اللفائفي   ،  للحمل ٤١صورة ضوئية حلميل أزيل من رحم كلبة عند حواىل اليوم           ). ٥,٢٠(الشكل رقم   

  .باملكونات اجلنينية للمشيمة النطاقية
 

  
ووحـواف املـشيمة     ،ملشاء النطاقيـة  ويرتكز احلميل برأسه جتاه اليسار بداخل ا       ، للحمل ٣٥محيل كلبة حول اليوم     ). ٥,٢١(الشكل رقم   

  .أخذت الصورة ىف محام مائى. منتجة أشكال تشبه املستقيم) أسهم(متعرجه عند هوامشها 
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٢٩٢

  
قطاع سهمى ورأسه تتجه حنو     ) (أسهم(و يوجد احلميل بداخل املشيمة النطاقية       ،محيل كلبة ىف األسبوع اخلامس للحمل     ). ٥,٢٢(الشكل رقم   

  .(Y) املح اليمني ويقع أسفله كيس
  

  
ويرتكز ذيليـاًُ للقطاعـات العرضـية       ، ويرتكز الرأس إىل اليسار   ،  للحمل ٤١قطاع أفقى ىف محيل كلبة حول اليوم        ). ٥,٢٣(الشكل رقم   

  ).أسهم) (الغامق(للضلوع عالية الصدى من اجلدار الصدرى األيسر جتويف املعدة الغري صدوى 
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٢٩٣

  
ومتثـل  ) أسهم(الكبد   ويحدد الصدى املنحىن للحجاب احلاجز حدود     ،  للحمل ٤٦حول اليوم    قطاع أفقى ىف محيل كلب       ).٥,٢٤(الشكل  

  .أخذت الصورة ىف محام مائى. املنطقة الغامقة ىف اجلزء البطىن املثانة البولية
  

  
لنصفى الصدر منطاً    و تشكل القطاعات العرضية عالية الصدى للضلوع      ، للحمل ٤٦ قطاع أفقى ىف محيل كلب حول اليوم         ).٥,٢٥(الشكل  

  .عند قمة الصدر) الغامق(وميكن رؤية حجرات القلب غري الصدوية  ،خمروطياً
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  .كالب أثناء احلمل  ىف محيلالزيادات ىف أقطار اجلذع واجلبهة والقلب وطول قطاع عرضى ىف ضلع وجتويف بني قصى). ٥,٢٦(الشكل رقم 

  ).١٩٩٠احندرات، عن بيكزاك(
  

   من احلمل ٦٥ - ٥١اليوم ) ٥,٣,١,٤(
אאאאא،אאא

F٢٧}٥אEאאא(Legrand et al , 1982)،
אאאא،אאא

אאאאאאאאאאא
א،אאאאאא،

אאא،אאא
אFאאאאKE 
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٢٩٥

 
الرحم قريباً من    ة ضئيلة من السائل املشيمى ويرتكز جدار      حياط احلميل هنا بكمي   .  للحمل ٥٠حميل كلبة حول اليوم     ). ٥,٢٧(الشكل رقم   

  .احلميل

 
  تشخيص الوالدة  ) ٥,٣,١,٥(

אאאא
אאא(Johnston et al, 1983; Pfoffenbarger and Feeney 1986; Schmidt et al, 1986)

אאאאאאאאK
אא،אא

אאאאאK 
אאאאאא

אאא؛אK
אאאאאאF٢٨}٥אEאא

א(Davidson et al,1986)K 
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٢٩٦

 
 احلٌميالت امليتة يـصبح     يف.  للحمل ٦٣حلمل مفرد عند اليوم     حميل ميت ىف قطة حدث ا احتباس حميلي كنتيجة          ). ٥,٢٨(الشكل رقم   

  .ويتجه قمةالصدر حنو اليمني. تية لألنسجة الرخوة غري واضحالتركيب للصورة الصو

  
  الرحم بعد الوالدة ) ٥,٣,١,٦(

אאאאאא
אFאE،אא،אאFא٢٩}٥Eא

אאא
אאאא(Pyczak, 1990)K 

 

 
  .ميكن متييزه بداخل الرحم) همأس(موقع مشيمى واحد . الرحم بعد الوالدة بيوم واحد). ٥,٢٩(الشكل رقم 
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٢٩٧

  مرضية الرحم ) ٥,٣,٢(
  املوت اجلنيين) ٥,٣,٢,١(

אאאאאא 
(Taverne et al,1985)אאא

א،אאאאאאאא
،אאאא

،
א،F٣٠}٥אEאאא

אאאאא،אאא
٢٥٣٥אF٣١}٥אE،

אא،אאא
אאא،א

אאא
אאK 

 

  
  .ويظهر جلياً الشكل الكُمثرى للحميل إىل اليمني من املثانة البولية،  للحمل٢٢موت جنيين ىف كلبة حول اليوم ). ٥,٣٠(الشكل رقم 
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٢٩٨

  
ووجـد  ، )أسهم(ومل يوجد أى تراكيب جنينية بداخل الوعاء احلميلى         ، للحمل ٢٦املوت اجلنيين ىف كلبة حول اليوم       ). ٥,٣١(الشكل رقم   

  . كالب صغرية٤ومت والدة ، أربع أجنة أخرى حتتوى صدى محيلياً
 

 يالفرط الغـدي التكيـس     Endometritis الرحم    بطانة  والتهاب Pyometraالصديدي  الرحم  تقّيح  ) ٥,٣,٢,٢(
Cystic Glandular Hyperplasia  

אאאאאאאאאא
א،אאאא،אאאFא

אEאK 
(Schmidt et al, 1986; Pyczak, 1990)אאאאא

אאאאאאF٣٢}٥אE
א،אאאאא

א،א،אאאא
אאאא،אאKא

אאאאanechoicאModerately echoic (Komarek,1986; 

Pfoffenbarger and Feeney, 1986)،אאאאאא،
אאאאאאpyometraאאא

Hemometraאאאאאאא
אFאEאא(Schmidt et al ,1986)،

אאאא
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٢٩٩

אאF٣٣}٥אEאאאאאא
א(Pyczak ,1990)אאאFא

EאאאאKאאא
א،אאאאאאאאK 

אאאאאאKאא
אאאאאאאאא

אאF٣٤}٥אEאאאאאK 
אאאאאאF٣٥}٥אEא

א،א،אא
אאאK 
אאא Jאאא J

אא،אאא
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حزمة  املوجات    ونظراً للطبيعة االلتوائية جداً لقرىن الرحم فإن      ، و التجويف متسع لعدة سنتيمرات    ،تقيح رمحي يف كلبة   ). ٥,٣٢(الشكل رقم   

  .وهنا يبدو الرحم جمزءاً، )أسهم(فوق الصوتية ختترق عدة قطاعات جدارية 
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  .ويظهر الرحم متددات أمبولية كاذبة، ضوئية لتقيح رمحى ىف كلبةصورة). ٥,٣٣(الشكل رقم 

  

  
بعـد املثانـة   ) أسهم(و يرى قطاع عرضى ىف قرن رحم        ،قطاع عرضى ىف منطقة احلوض لكلبة تعاىن من إلتهاب رمحي         ). ٥,٣٤(الشكل رقم   

  . وحيتوى على كمية بسيطة من الراشح، و ميتلك القرن جداراً مسيكاً،البولية مباشرة
  

  
و جيب متييز األمعاء املليئـة      ،مليئة مبحتويات مائية  ) أسهم(صورة باملوجات فوق الصوتية لكلبة تظهر التفافات معوية         ). ٥,٣٥(الشكل رقم   

  .بالسائل عن الرحم املتأثر بتغريات التهابية



 فوق الصوتيةفحص الكالب والقطط باملوجات 
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و يظهر تغريات متوسطة منخفـضة  )أسهم(رن الرحم  و قطاعات طولية ىف ق    ،زيادة النمو الغدى التكيسى لبطانة الرحم     ). ٥,٣٦(الشكل رقم   

  .الصدى ىف جدار القرن
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  جنليزيإ –عريب : أوالً

 

 Ovulation  )تبويض( إباضة

 Cows  أبقار

 Puncture needle  تثقيب إبرة

 Aorta  )أورطى (أر

 Corpora albicans  بيضاء أجسام

 Corpora lutea  صفراء أجسام

 Abortion  إجهاض

 Penetration  اختراق

 Fertilization  إخصاب

 Deflection  ارتداد

 Uteri  أرحام

 Displacement  إزاحة

 Removal  إزالة

 Estrogen  )الشياع هرمون (استروجني

 Odema  )أودميا (استسقاء

 Surfaces  أسطح

 Echoes  أصداء

 Impaction  )تصادم (اصطدام

أ



٣٠٤ ثبت املصطلحات
 Reproductive organs  تناسلية أعضاء

 Membranes  أغشية

 Amnionic membranes  نيةأمنيو أغشية

 Secretion  إفراز

 Mares  أفراس

 Inflammation  التهاب

 Endometritis  الرحم بطانة التهاب

Crown- rump length  للكفل التاج من املسافة  ) CRL( 
 Ultrasound waves  الصوتية فوق املوجات

 Front  )جبهة (أمام

 Absorption  امتصاص

 Amnion  )رهل (أمنيون

 Regression  داراحن

 Tissues  انسجة

 Reflection  انعكاس

 Specular reflection  براق إنعكاس

 Tumors  أورام

 Ovarian tumors  مبيضية أورام

 

 Prostaglandin  بروستاجالندين

 Endometrium  الرحم بطانة

 Abdomen  بطن

 Clitoris  بظر

 Cow  بقرة

 Bovine  )بقرية يلةفص (بقري

 Urine    بول

 Oocyte (Ovum)    بويضة

ب



٣٠٥ ثبت املصطلحات

 

 Ovulation  تبويض

 Double ovulation  مزدوج تبويض

 Fixation  تثبيت

 Lumen  جتويف

 Antrum  جرييب جتويف

 Cranial cavity  مججمي جتويف

 Hypothalamus  املهاد حتت

 Sex determination  اجلنس حتديد

 Enhancement  حتسني

 Degeneration  حتلل

 Accumulation  تراكم

 Frequency  )ذبذبة (تردد

 Development  تطور

 Superovulation  )فائقة إباضة (تبويض تعديد

 Mucometra  الرحم بطانة تقيح

 Proliferation  )انقسام(تكاثر

 Placentation  املشيمة تكوين

 Cyst  تكيس

 Follicular cyst  جرييب تكيس

 Follicular thecal cyst  غمدي جرييب تكيس

 Follicular luteal cyst  ليوتيين جرييب تكيس

 Ovarian cyst  مبيضي تكيس

 Twins  توأم

 Tension  توتر

   

ت



٣٠٦ ثبت املصطلحات

 

 Puncture  ثقب

 Follicle puncture  جرييب ثقب

 Fetal puncture  جنيين ثقب

 Folds  ياثنا

 Endometrial folds  الرحم بطانة ثنايا

 

 Uterine wall  رمحي جدار

 Trunk  جذع

 Surgery  جراحة

 Caeserian  قيصرية جراحة

 Follicle  جريبة

 Metestrus follicle  الشياع بعد جريبة

 Pregnancy follicle  محل جريبة

 Dominant follicle  سائدة جريبة

 Estrus follicle  شياع جريبة

 Anovulatory follicle  مبوضة غري جريبة

 Preovulatory follicle  الشياع قبل جريبة

 Luteinized follicle  ليوتينية جريبة

 Preovualtory follicle  التبويض على مقبلة جريبة

 Hemorrhagic follicle  نزفية جريبة

 Clipping  )قص (جز

 Corpus (body)  جسم

 Corpus albican  أبيض جسم

 Corpus luteum  أصفر جسم

 Corpus haemorrhagicum  نزيف أصفر جسم

ج

ث



٣٠٧ ثبت املصطلحات
 Corpus mammillare  ثديي جسم

 Uterine body  رمحي جسم

 Eye lid  عني جفن

 Gel  )هالم (جل

 Skin  جلد

 Cranium  مججمة

 Nymphomania  جنسي جنون

 Embryo  جنني

 Embryonic  جنيين

 Puncture device  ثقب جهاز

 

 Septum  حاجز

 Edge  حافة

 Hoof  حافر

 Umbilical cord  سري حبل

 Spinal cord  شوكي حبل

 Diaphragm  حاجز حجاب

 Compartment  حجرة

 Ilium  حرقفة

 Cruncle  )فلقة (حلمة

 Teat  ثدي حلمة

 Pregnancy  محل

 Twin pregnancy  توأمي محل

 Fetus  محيل

 Fetal  محيلي

 Larynx  حنجرة

 Septa  حواجز

ح



٣٠٨ ثبت املصطلحات
 Hooves  حوافر

 Pelvis  حوض

 

 Characteristic  خاصية

 Testis  خصية

 Disorder  خلل

 Trophpblast  أولية إغتذائية خلية

 Villi  مخائل

 Villus  مخيلة

 Pigs  خنازير

 Boar  خرتير

 Sow  خرتيرة

 Equine  )فصيلة (خيلية

 

 Genital tubercle  تناسلية درنة

 Accuracy  دقة

 Blood  دم

 Doppler  دوبلر

 Cycle  دورة

 Estrous cycle  شياع دورة

 Vestibule  دهليز

 

 Hertz  ذبذبة

 Male  ذكر

 Tail  ذيل

ذ

د

خ



٣٠٩ ثبت املصطلحات

 

 Hertz  ذبذبة

 Male  ذكر

 Tail  ذيل

 Head  رأس

 Lung  رئة

 Uterus  رحم

 Uterine  رمحي

 Lash  رمش

 Amnion  )أمنيون (رهل

 

 Chute  زناق

 

 Diaphysis  عظم ساق

 Fluid  سائل

 Follicular fluid  جرييب سائل

 Amniotic fluid  رهلي سائل

 Allantoic fluid  لفائفي سائل

 Lochia  نفاسي سائل

 Umbilical  سري

 Surface  سطح

 Palate  احلنك سقف

 Diestrus  جنسي) مخود (سكون

 Breed  ساللة

 Phalanx  أصبع سالمية

 Thickness  سمك

ز

س

ر



٣١٠ ثبت املصطلحات
 Sonography  )الصويت الفحص (سونار

 

 Artery  شريان

 Carotid artery  سبايت شريان

 Aorta  )أورطى (أر شريان

 Umbilical artery  سري شريان

 Transparent  شفاف

 Transparency  شفافية

 Estrus  )شبق (شياع

 

 Thorax  صدر

 Echo  الصوت صدى

 Echography/Sonography  )علم (الصوت صدى

 Ascending  صعود

 Valve  صمام

 Sound  صوت

 Image  صورة

 Wool  صوف

 

 Damage  ضرر

 Plexus choriodei  مشيمية ضفرية

 Rib  ضلع

 Atrophy (Degeneration)  ضمور

 

 Layer  طبقة

ط

ص

ض

ش



٣١١ ثبت املصطلحات
 Myometrium  الرمحية العضلية طبقة

 Endometrium  الرمحية املخاطية طبقة

 Extremity (Limb)  طرف

 Front limb  أمامي طرف

 Hind limb  خلفي طرف

 Bull  طلوقة

 

 Shadow  ظل

 Appearance  ظهور

 

 Impedance  عائق

 Transcutaneous  اجللد عرب

 Transrectal  يماملستق عرب

 Transvaginal  املهبل عرب

 Spoke-wheel  العربة عجلة

 Eye lens  العني عدسة

 Anestrus  الشياع عدم

 Scanning width  الفحص عرض

 Organ  عضو

 Nasal bone  األنف عظمة

 Cranial bones  اجلمجمة عظم

 Ilium  احلرقفة عظمة

 Ulna  الزند عظمة

 Diaphysis  الساق عظمة

 Humerus  العضد مةعظ

 Femur  الفخذ عظمة

ظ

ع



٣١٢ ثبت املصطلحات
 Sternum  القص عظمة

 Tibia  القصبة عظمة

 Radius  الكعربة عظمة

 Ischium  الورك عظمة

 Scapula  الكتف لوح عظمة

 Therapy  عالج

 Braincase  املخ) كيس (علبة

 Penetration depth  االختراق عمق

 Vertebral column  فقري عمود

 Cervix  الرحم عنق

 Eye  عني

 

 Gland  غدة

 Inguinal gland  إربية غدة

 Mammary gland  ثديية غدة

 Membrane  غشاء

 Amniotic membrane  الرهل غشاء

 Allantoic membrane  اللفائفي غشاء

 Hymen  بكارة غشاء

 Persistent hymen  مثابر بكارة غشاء

 

 Vulva  احلياء فتحة

 Anus  الشرج فتحة

 Metestrus  الشياع بعد فترة

 Postpartum  الوالدة بعد فترة

 Proestrus  الشياع قبل فترة

ف

غ



٣١٣ ثبت املصطلحات
 Prepartum  الوالدة قبل فترة

 Examination  فحص

 Transcutaneous ultrasound examination  اجللد عرب صويت فحص

 Transrectal ultrasound examination  املستقيم عرب صويت فحص

 Transvaginal ultrasound examination  املهبل عرب صويت فحص

 Obstetrical examination  والدة فحص

 Femur  فخذ

 Intercostals space  الضلوع بني فراغ

 Mare  فرس

 Cystic glandular hyperplasia  ألغدي التكيس فرط

 Vertebra  فقرة

 Mandible  سفلي فك

 Maxilla  علوي فك

 Cotyledon  فلقة

 Mouth  فم

 Ultrasound  صويت فوق

 

 Foot  قدم

 Ejaculate  قذفة

 Uterine horn  رحم قرن

 Foley catheter  فويل قسطرة

 Trachea  هوائية قصبة

 Penis  قضيب

 Horizontal section  أفقي قطاع

 Paramedian section  وسطي جار قطاع

 Frontal section  جبهي قطاع

 Sagittal section  )وسطي (سهمي قطاع

ق



٣١٤ ثبت املصطلحات
 Longitudinal section  طويل قطاع

 Vertical section  عمودي قطاع

 Transverse section  مستعرض قطاع

 Cat  قطة

 Biparietal diameter  اجلداريتني العظمتني قطر

 Gloves  قفاز

 Heart  قلب

 Prepuce  بقضي قلف

 Vertebral arc  فقري قوس

 Colon  قولون

 Fetometry  محيلية جسمية قياسات

 

 Liver  كبد

 Leukocytes  بيضاء دم كرات

 Rumen  كرش

 Detection  كشف

 Kidney  كلية

 Bitch  كلبة

 Cumulus oophorus  مغذية كومة

 Chorion  كوريون

 Scrotum  الصفن كيس

 Yolk sac  املح كيس

 Amnion  رهلي كيس

 Allantois  سقائي كيس

 

 Tongue  لسان

ك

ل



٣١٥ ثبت املصطلحات
 Fibrous  ليفي

 Luteinized  )صفراء خاليا (ليوتيين

 

 Scanner  ماسح

 Convex scanner  حمدب ماسح

 Linear scanner  خطي ماسح

 Sector scanner  عيقطا ماسح

 Goats  ماعز

 Ovary  مبيض

 Ovarian  مبيضي

 Cystic  متكيس

 Persistent  مثابر

 Urinary bladder  بولية مثانة

 Probe  )مسبار (جمس

 Brain case  )املخ كيس (الدماغ حمفظة

 Brain  مخ

 Pathology  مرضية

 Rectum  مستقيم

 Placenta  مشيمة

 Artifact  )ومهي (مصطنع

 Stomach  عدةم

 Pulse rate (Heart rate)  النبض معدل

 Flax cerebri  الدماغ منجل

 Vagina  مهبل

 Tranquilizer  مهدئ

 Death (Mortality)  )نفوق (موت

 Follicular waves  جريبية موجات

م



٣١٦ ثبت املصطلحات
 Ultrasound waves  صوتية فوق موجات

 Wave  موجة

 Position  )مكان (موضع

 

 Pituitary  خنامية

 Hemorrhage  نزف

 Tissue  نسيج

 Mortality  نفوق

 Infusion  نقع

 Embryo transfer  أجنة نقل

 Pattern  منط

 Growth  منو

 

 Progesterone  الربوجستريون هرمون

 Luteinizing hormone (LH)  التبويض هرمون

 Follicle stimulating hormone (FSH)  ريباتاجل تنشيط هرمون

 Equine chorionic gonadotrohin (eCG)  احلوامل األفراس مصل هرمون

 Gel  )جل (هالم

 

 Tumor  ورم

 Granulosa tumor  احملببة اخلاليا ورم

 Ovarian hematoma  مبيضي دموي ورم

 Hemorrhagic tumor  نزيف ورم

 Ischium  ورك

 Ommasum  ورقية

 Vein  وريد

و

هـ

ن



٣١٧ ثبت املصطلحات
 Caudal caval vein  ذيلي أجوف وريد

 Umbilical vein  سري وريد

 Presentation  )استعراض (وضعية

 Anterior presentation  أمامية وضعية

 Transverse presentation  مستعرضة وضعية

 Allantois vesicle  سقائي وعاء

 Parturition  والدة

 Manual  يدوي

 

 Manual  يدوي

  

ي



٣١٨ ثبت املصطلحات

   عريب – جنليزي إ:ثانياً
  

 

 Abdomen  بطن

 Abortion  إجهاض

 Absorption  امتصاص

 Accumulation  تراكم

 Accuracy  دقة

 Allantoic fluid  لفائفي سائل

 Allantoic membrane  اللفائفي غشاء

 Allantois  سقائي كيس

 Allantois vesicle  سقائي وعاء

 Amnion  )رهل (أمنيون

 Amnion  )أمنيون (رهل

 Amnion  رهلي كيس

 Amnionic membranes  أمنيونية أغشية

 Amniotic fluid  رهلي سائل

 Amniotic membrane  الرهل غشاء

 Anestrus  الشياع عدم

 Anovulatory follicle  مبوضة غري جريبة

 Anterior presentation  أمامية وضعية

 Antrum  جرييب جتويف

 Anus  الشرج فتحة

 Aorta  )أورطى (أر

 Aorta  )أورطى (أر شريان

 Appearance  ظهور

 Artery  شريان

A 



٣١٩ ثبت املصطلحات
 Artifact  )ومهي (مصطنع

 Ascending  صعود

 Atrophy (Degeneration)  ضمور

 

 Biparietal diameter  اجلداريتني العظمتني رقط

 Bitch  كلبة

 Blood  دم

 Boar  خرتير

 Bovine  )بقرية فصيلة (بقري

 Brain  مخ

 Brain case  )املخ كيس (الدماغ حمفظة

 Braincase  املخ) كيس (علبة

 Breed  ساللة

 Bull  طلوقة

   

 

 Caeserian  قيصرية جراحة

 Carotid artery  سبايت شريان

 Cat  قطة

 Caudal caval vein  ذيلي أجوف وريد

 Cervix  الرحم عنق

 Characteristic  خاصية

 Chorion  كوريون

 Chute  زناق

 Clipping  )قص (جز

 Clitoris  بظر

C 

B 



٣٢٠ ثبت املصطلحات
 Colon  قولون

 Compartment  حجرة

 Convex scanner  حمدب ماسح

 Corpora albicans  بيضاء أجسام

 Corpora lutea  صفراء أجسام

 Corpus (body)  جسم

 Corpus albican  أبيض جسم

 Corpus haemorrhagicum  نزيف أصفر جسم

 Corpus luteum  أصفر جسم

 Corpus mammillare  ثديي جسم

 Cotyledon  فلقة

 Cow  بقرة

 Cows  أبقار

 Cranial bones  اجلمجمة عظم

 Cranial cavity  مججمي جتويف

 Cranium  مججمة

 )Crown- rump length) CRL  للكفل التاج من املسافة
 Cruncle  )فلقة (حلمة

 Cumulus oophorus  مغذية كومة

 Cycle  دورة

 Cyst  تكيس

 Cystic  متكيس

 Cystic glandular hyperplasia  ألغدي التكيس فرط

 

 Damage  ضرر

 Death (Mortality)  )نفوق (موت

 Deflection  ارتداد

D 



٣٢١ ثبت املصطلحات
 Degeneration  حتلل

 Detection  كشف

 Development  تطور

 Diaphragm  حاجز حجاب

 Diaphysis  عظم ساق

 Diaphysis  الساق عظمة

 Diestrus  جنسي) مخود (سكون

 Disorder  خلل

 Displacement  إزاحة

 Dominant follicle  سائدة جريبة

 Doppler  دوبلر

 Double ovulation  مزدوج تبويض

 

 Echo  الصوت صدى

 Echoes  أصداء

 Echography/Sonography  )علم (الصوت صدى

 Edge  حافة

 Ejaculate  قذفة

 Embryo  جنني

 Embryo transfer  أجنة نقل

 Embryonic  جنيين

 Endometrial folds  الرحم بطانة ثنايا

 Endometritis  الرحم بطانة التهاب

 Endometrium  الرحم بطانة

 Endometrium  الرمحية املخاطية طبقة

 Enhancement  حتسني

 Equine  )فصيلة (خيلية

E 



٣٢٢ ثبت املصطلحات
 Equine chorionic gonadotrohin (eCG)  احلوامل األفراس مصل هرمون

 Estrogen  )الشياع هرمون (استروجني

 Estrous cycle  شياع دورة

 Estrus  )شبق (شياع

 Estrus follicle  شياع جريبة

 Examination  فحص

 Extremity (Limb)  طرف

 Eye  عني

 Eye lens  العني عدسة

 Eye lid  عني جفن

 

 Femur  الفخذ عظمة

 Femur  فخذ

 Fertilization  إخصاب

 Fetal  محيلي

 Fetal puncture  جنيين ثقب

 Fetometry  محيلية يةجسم قياسات

 Fetus  محيل

 Fibrous  ليفي

 Fixation  تثبيت

 Flax cerebri  الدماغ منجل

 Fluid  سائل

 Folds  ثنايا

 Foley catheter  فويل قسطرة

 Follicle  جريبة

 Follicle puncture  جرييب ثقب

 Follicle stimulating hormone (FSH)  اجلريبات تنشيط هرمون

F 



٣٢٣ ثبت املصطلحات
 Follicular cyst  جرييب تكيس

 Follicular fluid  جرييب سائل

 Follicular luteal cyst  ليوتيين جرييب تكيس

 Follicular thecal cyst  غمدي جرييب تكيس

 Follicular waves  جريبية موجات

 Foot  قدم

 Frequency  )ذبذبة (تردد

 Front  )جبهة (أمام

 Front limb  أمامي طرف

 Frontal section  جبهي قطاع

 

 Gel  )هالم (جل

 Gel  )جل (هالم

 Genital tubercle  تناسلية درنة

 Gland  غدة

 Gloves  قفاز

 Goats  ماعز

 Granulosa tumor  احملببة اخلاليا ورم

 Growth  منو

 

 Head  رأس

 Heart  قلب

 Hemorrhage  نزف

 Hemorrhagic follicle  يةنزف جريبة

 Hemorrhagic tumor  نزيف ورم

 Hertz  ذبذبة
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٣٢٤ ثبت املصطلحات
 Hertz  ذبذبة

 Hind limb  خلفي طرف

 Hoof  حافر

 Hooves  حوافر

 Horizontal section  أفقي قطاع

 Humerus  العضد عظمة

 Hymen  بكارة غشاء

 Hypothalamus  املهاد حتت

 

 Ilium  حرقفة

 Ilium  احلرقفة عظمة

 Image  صورة

 Impaction  )تصادم (اصطدام

 Impedance  عائق

 Inflammation  التهاب

 Infusion  نقع

 Inguinal gland  إربية غدة

 Intercostals space  الضلوع بني فراغ

 Ischium  الورك عظمة

 Ischium  ورك

 

 Kidney  كلية

 

 Larynx  حنجرة

 Lash  رمش

 Layer  طبقة
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٣٢٥ ثبت املصطلحات
 Leukocytes  بيضاء دم كرات

 Linear scanner  خطي ماسح

 Liver  كبد

 Lochia  نفاسي سائل

 Longitudinal section  طويل قطاع

 Lumen  جتويف

 Lung  رئة

 Luteinized  )صفراء خاليا (ليوتيين

 Luteinized follicle  ليوتينية جريبة

 Luteinizing hormone (LH)  التبويض هرمون

 

 Male  ذكر

 Male  ذكر

 Mammary gland  ثديية غدة

 Mandible  سفلي فك

 Manual  يدوي

 Manual  يدوي

 Mare  فرس

 Mares  أفراس

 Maxilla  علوي فك

 Membrane  غشاء

 Membranes  أغشية

 Metestrus  عالشيا بعد فترة

 Metestrus follicle  الشياع بعد جريبة

 Mortality  نفوق

 Mouth  فم

 Mucometra  الرحم بطانة تقيح

M



٣٢٦ ثبت املصطلحات
 Myometrium  الرمحية العضلية طبقة

 

 Nasal bone  األنف عظمة

 Nymphomania  جنسي جنون

 

 Obstetrical examination  والدة فحص

 Odema  )أودميا (استسقاء

 Ommasum  ورقية

 Oocyte (Ovum)  بويضة

 Organ  عضو

 Ovarian  مبيضي

 Ovarian cyst  مبيضي تكيس

 Ovarian hematoma  مبيضي دموي ورم

 Ovarian tumors  مبيضية أورام

 Ovary  مبيض

 Ovulation  )تبويض( إباضة

 Ovulation  تبويض

 

 Palate  احلنك سقف

 Paramedian section  وسطي جار قطاع

 Parturition  والدة

 Pathology  مرضية

 Pattern  منط

 Pelvis  حوض

 Penetration  اختراق

 Penetration depth  االختراق عمق
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٣٢٧ ثبت املصطلحات
 Penis  قضيب

 Persistent  مثابر

 Persistent hymen  مثابر بكارة غشاء

 Phalanx  أصبع ميةسال

 Pigs  خنازير

 Pituitary  خنامية

 Placenta  مشيمة

 Placentation  املشيمة تكوين

 Plexus choriodei  مشيمية ضفرية

 Position  )مكان (موضع

 Postpartum  الوالدة بعد فترة

 Pregnancy  محل

 Pregnancy follicle  محل جريبة

 Preovualtory follicle  التبويض على مقبلة جريبة

 Preovulatory follicle  الشياع قبل جريبة

 Prepartum  الوالدة قبل فترة

 Prepuce  قضيب قلف

 Presentation  )استعراض (وضعية

 Probe  )مسبار (جمس

 Proestrus  الشياع قبل فترة

 Progesterone  الربوجستريون هرمون

 Proliferation  )انقسام(تكاثر

 Prostaglandin  بروستاجالندين

 Pulse rate (Heart rate)  النبض معدل

 Puncture  ثقب

 Puncture device  ثقب جهاز

 Puncture needle  تثقيب إبرة



٣٢٨ ثبت املصطلحات

 

 Radius  الكعربة عظمة

 Rectum  مستقيم

 Reflection  انعكاس

 Regression  احندار

 Removal  إزالة

 Reproductive organs  تناسلية أعضاء

 Rib  ضلع

 Rumen  كرش

 

 Sagittal section  )وسطي (سهمي قطاع

 Scanner  ماسح

 Scanning width  الفحص عرض

 Scapula  الكتف لوح عظمة

 Scrotum  الصفن كيس

 Secretion  إفراز

 Sector scanner  قطاعي ماسح

 Septa  حواجز

 Septum  حاجز

 Sex determination  نساجل حتديد

 Shadow  ظل

 Skin  جلد

 Sonography  )الصويت الفحص (سونار

 Sound  صوت

 Sow  خرتيرة

 Specular reflection  براق إنعكاس
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٣٢٩ ثبت املصطلحات
 Spinal cord  شوكي حبل

 Spoke-wheel  العربة عجلة

 Sternum  القص عظمة

 Stomach  معدة

 Superovulation  )فائقة إباضة (تبويض تعديد

 Surface  طحس

 Surfaces  أسطح

 Surgery  جراحة

 

 Tail  ذيل

 Tail  ذيل

 Teat  ثدي حلمة

 Tension  توتر

 Testis  خصية

 Therapy  عالج

 Thickness  سمك

 Thorax  صدر

 Tibia  القصبة عظمة

 Tissue  نسيج

 Tissues  انسجة

 Tongue  لسان

 Trachea  هوائية قصبة

 Tranquilizer  مهدئ

 Transcutaneous  اجللد عرب

 Transcutaneous ultrasound examination  اجللد عرب صويت فحص

 Transparency  شفافية

 Transparent  شفاف

T



٣٣٠ ثبت املصطلحات
 Transrectal  املستقيم عرب

 Transrectal ultrasound examination  املستقيم عرب صويت فحص

 Transvaginal  املهبل عرب

 Transvaginal ultrasound examination  املهبل عرب صويت فحص

 Transverse presentation  مستعرضة وضعية

 Transverse section  مستعرض قطاع

 Trophpblast  أولية إغتذائية خلية

 Trunk  جذع

 Tumor  ورم

 Tumors  أورام

 Twin pregnancy  توأمي محل

 Twins  توأم

 

 Ulna  الزند عظمة

 Ultrasound  صويت فوق

 Ultrasound waves  الصوتية فوق املوجات

 Ultrasound waves  صوتية فوق موجات

 Umbilical  سري

 Umbilical artery  سري شريان

 Umbilical cord  سري حبل

 Umbilical vein  سري وريد

 Urinary bladder  بولية مثانة

 Urine  بول

 Uteri  مأرحا

 Uterine  رمحي

 Uterine body  رمحي جسم

 Uterine horn  رحم قرن

U



٣٣١ ثبت املصطلحات
 Uterine wall  رمحي جدار

 Uterus  رحم

 

 Vagina  مهبل

 Valve  صمام

 Vein  وريد

 Vertebra  فقرة

 Vertebral arc  فقري قوس

 Vertebral column  فقري عمود

 Vertical section  عمودي قطاع

 Vestibule  دهليز

 Villi  مخائل

 Villus  مخيلة

 Vulva  احلياء فتحة

 

 Wave  موجة

 Wool  صوف

 

 Yolk sac  املح كيس
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٣٣٢ ثبت املصطلحات
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א
 املوضوعات )كشاف(فهرس 

  .تشري األرقام لصفحات النص واألرقام املائلة تشري لصور موضوع حمدد
  :تشري احلروف قبل األرقام للنوع احليواينو

 الفصيلة اخليلية= خ
  لفصيلة البقريةا= ب

  فصيلة األغنام واملاعز= ض
  فصيلة اخلنازير= ز

 فصيلة القطط والكالب= ك

 
 

 
 

FKE٩FE،١٢FE،٩٦FE،٢٣١FE، 
٢٦٠FKE 

K٩FE،٢٠FE،٤٨FE،٥١FKE 
FEK١٨٥FKE 
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אK٥٤FKE 
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١٤١FE،١٥٠FE،٢٣٨FKE 

 

 
אא٥FKE 
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אאK١٩٨FKE 

אFאEאK١٩FE،١٠١FE،١٣١FKE 
אK١٠١FE،١٢٤FKE 
אK١٦٠FKE 
אK١٠١FE،١٢٤FKE 
אK٢٩٥FKE 

K٢٢٧FE،٢٤٨FE،٢٥٧FKE 
אK٦٢FE،٢٢٥FE،٢٢٧FE،

٢٥٧FE،٢٧٥FKE 
אK١FE،٦١FE،٨٧FE،

٢٢٩FE،٢٤٩FE،٢٧١FKE 
אK١٣FE،١٤FE،٥٤FKE 
אאK١٨٢FE،٢١٢FKE 

אאK٢٩٨FKE 
אאK٥٩FE،١٧٥FE،١٧٧FE،٢١٤FE،

٢٦٧FKE 
K١٧٠FE،١٧٤FKE 
K١٧٠FE،١٧٣FKE 

K٢٤٥FKE 
אK١٧٣FKE 

 ف

ع

ظ

 غ
ط

ض



א ٣٣٨

 
אאFאKE١٩٢FE،٢١٥FKE 

אאFאKE١٩٤FE،١٩٥FE،
٢١٧FKE 

K٣٥FKE 
K٣٧FE،٤٠FE،٩٢FE،١٠٨FE،١٢٨FE،

١٣٥FE،٢٣٦FKE 
K٤١FKE 

אK١٨١FKE 
אK١٩٨FKE 

K٦٤FE،١٦٦FKE 
K١٦٦FKE 

K١٦٩FKE 
K٨٨FE،١٣٣FE،١٦٦FKE 
١٦٥FKE 

K١٦٧FKE 
K٨٩FE،١٣٠FE،١٥٦FKEK

١٦٦FKE 
אאאK٢٤٤FKE 

אK٥٨FE،١٨٤FE،٢٦٩FE،٢٩٣FKE 
אK١٩٨FKE 
K١٧٩FKE 

K٥FE،٢٥٨FKE 
אK٦٢FE،٢٠٥FE،٢٤٣FE،

٢٩٤FKE 
 

 
אK٦٠FE،١٨٥FE،٢٤٣FKE 

אK٧٥FKE 
אK١٨٧FE،٢٤٤FKE 
אK١٨٨FKE 
K٩٥FKE 

 

FאאKE٤٨FE،١٣٩FE،
٢٣٦FKE 

אK٤٤FE،٥٠FE،١٩٨FE،٢٣٨FE،
٢٩١FKE 

אFאKE٣٥FKE 
٢٠٧FKE،١٩٨FE،K٦٠FEאא 

K١٤٧FKE 
 

 
א١٧٤FKE 

FאאKE٢٤FKE 
 

 
K٢FE،٨٨FE،٢٢٦FE،٢٧٧FKE 

K٣FE،٨٩FE،١٣٠FKE 
K٨٧FE،٢٢٧FE،٢٧٦FKE 

FKKE 
K١٨٩FE،٢٨٤FE،٢٩٣FKE 

FEאK٥٨FE،
٦٣FE،٢٠٩FE،٢٤٤FE،٢٧٠FKE 

אK١٦٤FKE 
אK١٧٢FKE 

אFKאאKE 
K٤FE،٨٧FE،٢٧٧FKE 
K٢٨٩FE،٢٩٢FKE 

FKE٦FE،٩٠FKE 
אאK٣١FE،١٢١FKE 

אK١٥FE،١٠٤FKE 
אאK 

אK٦١FE،٦٣FE،٦٤FE،١٨٥FE،
٢٤٦FE،٢٧٠FE،٢٩٢FKE 

אK٥٩FE،٦٦FE،١٥٧FE،
٢١٠FKE 

 ل

 م

ك

ق



א ٣٣٩
אK١٧٠FE،١٧٢FKE 

K٧٥FE،٩٠FKE 
K٢٢٥FE،٢٤٨FE،٢٥٧FKE 
K٢٢٥FE،٢٤٨FE،٢٥٧FKE 

K١٠٢FKE 
אK٢٠٥FKE 

 

 
אK١٧٢FKE 

K١٨FE،٢٥FKE 
FKE١٥FE،١٠٤FE،١١٧FKE 

FKE٦٧FE،١٥٦FE،١٥٨FE،
٢٥٠FE،٢٩٦FE،٢٩٧FKE 

אK٧٤FKE 
אK١٥٦FKE 

אK٣٢FE،٣٣FKE 
אK٣٩FE،١٤٩FE،٢٦٧FKE 

אK٢٠٩FE،٢١٨FKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
אK٢٣FE،١١٨FKE 

אאאאK٢٣٤FKE 
 

 
אFאאאאאKE١٨٧FKE 

K١٩١FE،٢١٦FKE 
אאK٢٦FE،١٢٧FKE 

K٢٦FKE 
K٢٧FE،١٢٦FE،١٢٧FE،٢٧٩FKE 

K٦١FE،١٨٤FKE 
K٦٠FE،٦١FE،١٩٦FE،١٩٧FKE 

K٢٠٥FKE 
K٢٠٤FE،٢٠٥FKE 

K٢٠٥FKE 
אאK٤٠FE،١٤١FE،

٢٣٦FE،٢٤٩FE،٢٧١FKE 
K٦٨FE،٢٩٨FKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 و

ن

 هـ



א ٣٤٠
 
 
 

 
 

  



  
   زيتون محمد مصطفى .د.أ

  
   .العربية مصر جمهورية – البحيرة محافظة في ٌولد* 
 بتقدير – حيواني إنتاج – الزراعة بكالوريوس على حصل* 
  .١٩٧٨ عام الشرف مرتبة مع ممتاز
ليات  في  الماجستير  درجة  على حصل*  ام  الجاموس  تناس  ع

١٩٨٤.  
 آالي مرآزب العلمية المادة لجمع دراسية منحة على حصل* 

ام  نبراسكا  – األمريكية الزراعة لوزارة التابع اللحوم لبحوث  ع
١٩٨٦.  

صل*  ى ح ة عل دآتوراه درج ي ال ل – موضوع ف ر النق  غي
  .١٩٩٠ عام – اللحم أبقار في لألجنة الجراحي

ى حصل*  ة عل الم منح ات س د لدراس دآتوراه بع ة ال  بجامع
   .١٩٩٣ عام -طوسان-أريزونا والية
د  لدراسات  الفولبرايت هيئة حةمن على حصل*  دآتوراه  بع  ال
ة  – مجال  في ايض  ديناميكي ار  مب ا  األبق وق  بالموجات  وتتبعه  ف

  .١٩٩٤ عام  -الصوتية
ى ِأشرف*  دد عل ن ع ائل م ستير رس دآتوراه و الماج ي ال  ف
  .المزرعية الحيوانات و األسماك في التناسل فسيولوجيا مجال
اً  ثالثون و إثنان نشر*  ة  بمجالت  بحث ة  علمي ة  و عالمي  اقليمي

  .متخصصة
سجة  استزراع  – لمشروعي تنفيذي آمدير عمل*  ايض  أن  مب

ليات  في  الحديثة التقنيات وإستخدام – الجاموس ات  تناس  الحيوان
ة د المزرعي شروعات آأح وير م يم تط امعي التعل امي الج  ع
٢٠٠٥- ٢٠٠٤.  

د  من  الجامعي  التعليم سلك يف تدرج*  ى  معي تاذ  حت سم  أس  بق
اجاالن واني ت ة الحي ة بكلي شاطبي – الزراع ة – ال  جامع

  . ٢٠٠٥ حتى ١٩٧٨ عام منذ االسكندرية
ة  عضو*  ة  بالجمعي ل  الدولي ة  لنق ة  األجن ورادو  بوالي ذ  آول  من
  .١٩٨٦ عام

ضو*  ة ع صرية بالجمعي ل الم صوبة و للتناس ذ الخ ام من  ع
.١٩٩٦   

ة  عضو  و الفولبرايت بهيئة تحكيم عضو يعمل*  ر  بهيئ  تحري
  .األمريكية المتحدة بالواليات الحيوان لعلوم المفتوحة المجلة
ق*  ل إلتح تاذ للعم ة آأس صيم بجامع ة – الق ة بالمملك  العربي

  .٢٠٠٦ عام منذ – السعودية

  
  خالد بن عبداهللا بن محمد السبيل .د.أ

  
زة    *  ة عني د مدين ن موالي ا مرا ١٣٨٦م ـ ودرس فيه ل  ه ح

  .االبتدائي والمتوسط والثانوي
واني              * اج الحي سم االنت حصل على درجة البكالوريوس من ق

  . جامعة الملك سعود–
صل *  ل   ح ي تناس دآتوراه ف ستير وال ي الماج ى درجت عل

ورادو        ة آل دة    -الحيوان الزراعي من جامعة والي ات المتح  الوالي
  .األمريكية

ات *  ي الحيوان ل ف سيولوجي التناس تاذ ف ا أس ل حالي يعم
ه     الزراعية بقسم إنتاج الح    وان وتربيت ة الزراعة والطب       –ي  آلي

  . – جامعة القصيم –البيطري 
ة   *  ة محلي الت علمي شورا بمج ا من ين بحث والى ثالث ه ح ل

  .وعالمية
ن  *  د م ي عدي ارك ف ؤتمرات   ش ن م ة م ات العلمي  الفعالي
ال التخصص    و ي مج ل ف ة وورش عم دوات ودورات تدريبي ن

  .محليا وعالميا


