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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والصالة البياُ وعمىْ االٌغاُ خمل الشي هلل األٌبياءاذتىز عيز عمى والغالً

بْأمجعني.اصشأوالطيبنيالطاِضيَآلْملضعمنيحمىزابَعبزاهللوعمىوا

أوابعز...

 يف كبرية أِىية وَ املظصعية اذتيواٌات تٍاعن فغمذة عمي ميجمْ ملا اإلٌتازٌعضًا

 األعاؼ الضافز كوٌْ املتعمكةاذتيواٌي العمىية املظصعية،بتٍاعنلمىعضفة اذتيواٌات

والطب الظصاعة كميات طمبة وتعضيف الزصاعية املٍاِر حتزيح اىل املاعة ولمشادة

البيطضيلمىضاسنالزصاعيةاألوليةوالعمياواملدتصنييفِشااجملاهبالتكزًاذتاصنيف

جنليفِشاالكتابالشيميِشاالعمي،فكزقىٍابعزالتوكنعمىاهللعبشاٌْوتعاىلبتأ

 بخالصة املتدصصة املصارص لعؾضات والرتمجة البشح يف كبرية دّور فغمذةعمي

العزيزأضفٍاكىاوقزتوخيٍاالزقةقزصاملغتطاعيفعضضاذتكائلالعمىيةالتٍاعن.

 متاألؽكاهوَ وقز العمىية املارة اعتيعاب عمى لتغاعز البغاطةتوالصوص وضاعاة

 ٌْعمىوايؾاءقزيض.إُجيعنِشاالعىنطكاةلعمىٍاتعاىلأوٌغأهاهلل.وعّولةالتعبري

 

 )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون(
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از اا ي    Male Reproductive System

Spermatic cordsوالحبال المنویة Scrotumیتألف من كیس الصفن ) 1-1شكل (الجھاز التناسلي الذكري 
والجھاز القنوي Prepuceوالقلفة Penisوالقضیب Accessory glandsوالغدد المساعدة Testesوالخصیتین 

الموجودة ضمن Vasa efferentiaالجھاز القنوي یتضمن االوعیة الصادرة . Male duct systemالذكري 
 Urethraواالحلیل الخارجي Vas deferensواالوعیة الناقلة Epididymisالخصیة سویة مع البربخ 

externalاألصل الجنیني للخصیة ھو االوتار الجنسیة األولیة و. الى الخصیةPrimary sex cords لألخدود

ملخص . Wolffian ducts، بینما الجھاز القنوي الذكري ینشأ من قنوات وولف Genital ridgeالتناسلي 

  ).1-1(تالحظ في جدول Major functionعضاء التناسلیة للذكر ووظائفھ الرئیسیة األ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اجزاء الجھاز التناسلي الذكري لثور بالغ) 1-1(شكل 
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  األعضاء التناسلیة الذكریة مع وظائفھا الرئیسیة) 1-1(جدول 

FunctionsOrgan
Production of spermatozoa – Production of androgenesTestis

Support of the testes -Temperature control of the testes 
– Protection of the testes

Scrotum

Support of the testes -Temperature control of the testesSpermatic cord
Concentration of spermatozoa – Storage of spermatozoa 
– Maturation of spermatozoa – Transport of spermatozoa

Epididymis

Transport of spermatozoaVas deferens
Transport of semenUrethra

Contributes Fluid, energy substrates, and buffers to 
semen

Vesicular gland

Contributes Fluid and inorganic ions to semenProstate glands
Flushes urine residue from urethraBulbourethral gland

Male organ of copulationPenis
Encloses free end of penisPrepuce

  

  .التركیب التشریحي ألجزاء الجھاز التناسلي الذكري للثور) 2-1(وتبین الصورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التناسلي الذكري للثورالتركیب التشریحي الجزاء الجھاز ) 2- 1(صورة 
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1-ا    Testes  

ھي العضو االساسي للتناسل في الذكور كما ھو الحال في المبایض ) Testisمفردھا خصیة (Testesالخصى 

Maleالخصیتین تعد اساسیة النھا تنتج األمشاج الذكریة. تعد العضو االساسي للتناسل في اإلناثالتي gametes
األندروجینات (Male sex hormonesوالھرمونات الجنسیة الذكریة ،)Spermatozoaالنطف (

Androgens .(تختلف الخصیة عن المبیض في كونھا ال تحتوي على األمشاج الكامنة وPotential gametes
Seminiferous tubulesتكون موجودة في النبیبات المنویة Germ cellsالخالیا الجرثومیة و. عند الوالدة

جدیدة على طول الحیاة اً مكونة نطفContinual cell divisionsضع الى انقسامات خلویة مستمرة حیث تخ
  .التناسلیة للذكر

تنزل من موقع نشأتھا اذ، Body cavityیضاً عن المبایض في انھا ال تبقى في تجویف الجسم أتختلف الخصیة 

نزول الخصیة و. الى كیس الصفنInguinal canalsاالربیة واتبالقرب من الكلیة الى األسفل من خالل القن

وھي عبارة عن رباط یتوسع من المنطقة االربیة (Gubernaculumیحدث بسبب القصر الواضح لدفة الخصیة 
. ، وھذا القصر الواضح یحدث ألن دفة الخصیة ال تنمو بنفس سرعة نمو جدار الجسم)ویتصل في ذیل البربخ

على Intraabdominal pressureاة االربیة، ویساعد الضغط داخل البطن وتنسحب الخصیتان قریبا من القن
الھرمونات المحرضة للقند وتسھممرور الخصیتین من خالل القنوات االربیة الى داخل كیس الصفن، 

Gonadotrophines واالندروجیناتAndrogensفي عملیة نزول الخصیة .  

واخر الحمل أبالنسبة للثیران والكباش، وفي Midpregnancyعملیة النزول ھذه تكتمل عند منتصف الحمل 

Late pregnancyفي بعض الحاالت فأن . وتحدث العملیة في الحصان فقط قبل او بعد الوالدة. بالنسبة للخنازیر

Defect in developmentخصیة واحدة او كال الخصیتین تفشل في النزول وھذا یعود الى خلل في التطور 
وفي حالة فشل كال . ئعة الى حد ما في الخیول ولكنھا تحدث في معظم الحیوانات المزرعیةوھذه حالة شا

وفي . Sterileاً فأن الحیوان یكون عقیمBilateral cryptorchidismالخصیتین في النزول من كال الجانبین 

وحالة تعلق . اً یكون خصبفي العادةفأن الحیوان Unilateral cryptorchidالخصیتین ىحالة نزول احد
الخصیة یمكن تصحیحھا جراحیاً، ولكن ال ینصح بأجرائھا في الحیوانات المزرعیة النھا حالة وراثیة وكذلك فأن 

  .Undesirable traitالتداخل الجراحي سوف یؤدي الى انتشار ھذه الصفة غیر المرغوبة 

اظا         Functional morphology  

غم، 400-300سم ووزنھا یبلغ حوالي 6.5-5سم وعرضھا حوالي 13-10ول خصیة الثور حوالي یبلغ ط

والحصان Bucksوذكور الماعز Ramsبالنسبة للخنازیر ولكنھا اصغر في الكباش نفسھوتكون بالحجم

Stallion .  

تتألف من طبقتین ھما والتي(Tunica vaginalisفي جمیع األنواع تكون الخصیة محاطة بالغاللة المھبلیة 
Serous tissueوھي نسیج مصلي القوام ) Visceral layerوالطبقة العمیقة Parietal layerالطبقة الجداریة 

، وھذا الغطاء المصلي یحیط بالخصیة عند نزولھا الى كیس الصفن Peritoneumیمتد الى التجویف البطني 
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Scrotum وھو یتصل بھا على طول خط البربخEpididymis اما الطبقة ). 3- 1(ةالصورفيكما ھو واضح

فھي عبارة عن طبقة بیضاء رقیقة من Tunica albugineaالداخلیة المحیطة بالخصیة وتسمى بالغاللة البیضاء 

، وتوجد اوعیة دمویة عدیدة یمكن مالحظتھا تحت Elastic connective tissueاألنسجة الرابطة المطاطیة 

  ).4- 1(الصورة فيسطح ھذه الطبقة كما ھو واضح 

  

  

  

  

  

  

  

  توضح طبقات كیس الصفن وتظھر فیھا كل من الطبقة الجداریة والطبقة العمیقة للغاللة المھبلیة) 3- 1(صورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحت طبقة الغاللة البیضاءتبین االوعیة الدمویة التي یمكن مالحظتھا ) 4- 1(صورة 
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ھذه . Parenchymaوتسمى بالـ Functional layerتحت الغاللة البیضاء توجد الطبقة الوظیفیة للخصیة 

معزولة بحواجز غیر Lobulesوھي تقسم الى فصوص Yellowish colorلون مصفر بالطبقة الوظیفیة تكون 

ویقع ضمن ھذه . )6-1(و ) 5-1(الصور فيمن األنسجة الرابطة كما ھو مبین Incomplete septaمكتملة 
كل فص من ھذه و. Seminiferous tubulesالفصوص النسیج الوظیفي الذي یتألف من النبیبات المنویة 

 Reteنبیبات منویة كل نبیب منھا ذو نھایتین تصبان في منطقة حوض الخصیة 4-1الفصوص یحتوي على 
testis .النبیبات المنویة متراصة بشدة تكون وTightly packed ن یقطع مرات أفي الخصیة وكل نبیب یمكن

تبطن النبیبات المنویة خالیا عضلیة ناعمة كما ھو . Histological sectionعدیدة عند عمل المقاطع النسیجیة 
 Rhythmicلتقلص االیقاعي وان ا. كما في الثورMyofibroblastموجود في الخنزیر، وخالیا عضلیة لیفیة 

contractionsالطبقة الطالئیة للنبیب المنوي تكون . لھذه العضالت یساعد في حركة محتویات النبیب المنوي

التي تتألف من نوعین رئیسیین من الخالیا وھي Stratified epitheliumخاصة وھي الطبقة الطالئیة المطبقة 

 Spermatogenicولدة للحیامن والخالیا الم) Nurse cellsیا الساندة أو الخال(Sertoli cellsخالیا سرتولي 
cells.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فیھ الفصوص المعزولة بحواجز غیر مكتملةالخصیة موضحمخطط  لنسیج ) 5-1(شكل 

  

Head of epididymis

Efferent ductules

Rete testis (in mediastinum testis)

Septa

Tunica albuginea

Lobules

Tail of epididymis

Body of epididymis

Aberrant ductile
(vestigial mesonephric 

tubule)

Ductus (vas)
deferens
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  للخصیة والطبقات المحیطة بھاParenchymaفیھ الطبقة الوظیفیة مقطع طولي للخصیة موضح) 6-1(شكل 

وان اتصاالتھا Spermatogoniaخالیا  سرتولي تكون أكبر حجماً واقل عدداً من سلیفات الخالیا النطفیة 

Blood testis barrierتشكل الحاجز الدموي الخصوي Basement membraneالقویة عند الغشاء القاعدي 
  ). 7-1(الشكل في كما موضح 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tight gunctionاالتصاالت القویة فضالً علىیبین خالیا سرتولي والخالیا النطفیة المغمورة بھا ) 7-1(شكل 
  بین خالیا سرتولي
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من البروتین الرابط لالندروجین تعمل على افراز كلًّ فأنھاFSHومن خالل تحفیز خالیا سرتولي بھرمون الـ 

Androgen binding Protein )ABP(ألنھبین وھرمون اInhibin كما مبین في الشكل)الذي یوضح ) 8- 1
المركبات المفرزة من خالیا سرتولي والتداخل الھرموني بین خالیا سرتولي والھرمونات المفرزة من الغدة 

  . النخامیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النخامیةیبین التداخل الھرموني بین خالیا سرتولي والھرمونات المفرزة من الغدة ) 8-1(شكل 

  :اآلتیةویمكن تلخیص وظائف خالیا سرتولي بالنقاط 

اثناء المراحل الجنینیة فأن خالیا سرتولي تعمل على انتاج مواد مثبطة لقنوات مولر فيخالل التطور-1
Mullerian inhibiting substance والتي تعمل على تثبیط تطور قنوات مولر الجنینیة وملحقاتھا مثل قنوات

.حم وعنق الرحمالبیض والر
ولھا امتدادات Basal laminaتقع على الطبقة القاعدیة ) خالیا سرتولي(ھذه الخالیا الطولیة -2

قمة السایتوبالزم تصل الى . حول الخالیا الجرثومیةWrapتلتف اذCytoplasmic extensionسایتوبالزمیة 
شدیدة نبعاجاتولھا اIrregularly shapedنواة خالیا سرتولي شكلھا غیر منتظم و. تجویف النبیب المنوي

Highly foldedوتحتوي على نویة واضحةProminent nucleolus.

.للخالیا النطفیة المتطورةPhysical supportتعمل خالیا سرتولي على ایجاد الدعم الفیزیاوي -3
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Gap gunctionsالخالیا النطفیة المتطورة، حیث توجد اتصاالت تسمى بالـ Nourishتعمل على تغذیة -4
تنتقل المواد اذ، من جانب آخربین خالیا سرتولي والخالیا النطفیة المتطورةمن جانب وبین خالیا سرتولي

.الغذائیة والمواد االیضیة االخرى من خالیا سرتولي الى الخالیا النطفیة
.تشكل خالیا سرتولي الحاجز الدموي الخصوياذتعمل على حمایة النطف المتطورة، -5
:عمل على افراز عوامل تكون مھمة في تطور النطف منھات-6
الذي یعمل على إبقاء تراكیز ھرمون Androgen binding proteinالبروتین الرابط لألندروجین   -أ

.التستوستیرون عالیة في تجویف النبیب المنوي وھذا مھم جداً لتطور النطف
من خالیا سرتولي الى السائل الخصوي Bicarbonateوالبیكاربونات Potasiumافراز البوتاسیوم   -ب

Testicular fluidیساعد في دفع الحیامن غیر المتحركة الى خارج الخصیة.

 follicleوھو ھرمون یعمل على تثبیط افراز ھرمون محفز نمو الحویصالت Inhibinافراز األنھبین   -ت
stimulating hormone)FSH( رضات القند ھرمونات محفضالً علىمن الغدة النخامیةGonadotropin 

releasing hormones)GnRH(من تحت المھاد.

یعمل تغذیة عكسیة موجبة على افراز اذویكون فعلھ عكس فعل األنھبین Activinافراز االكتفین   -ث

.)FSH(ھرمون 
.خالیا سرتولي تعمل على التھام الحیامن غیر الجیدة واالجسام المتبقیة-7
.الى تجویف النبیب المنويتعمل على تحریر الحیامن-8

تكون ھذه النبیبات صغیرة وملتفة وتبلغ من وSpermatozoaالنبیبات المنویة تمثل موضع انتاج الحیامن 

وقد قدر طول النبیبات المنویة من كال خصیتي الثور من بدایتھا حتى نھایتھا بحوالي . مایكرون200القطر حوالي 
تتصل و. خصیتین في الثیران والكباش وأقل في الخنازیر والحصانمن وزن ال% 85وتشكل حوالي . كم3-5

قناة صغیرة 15-12التي ترتبط بـ Rete testisالنبیبات المنویة بشبكة من النبیبات تدعى بالشبكة الخصویة 

 Head ofفي رأس البربخ Convergeوالتي تتجمع Vasa efferentiaتدعى بالقنوات الصادرة 
epididymis.  

تكون موجودة في النسیج الحشوي للخصیة Interstitial cellsالبینیة او الخالیاLeydig cellsلیدك خالیا 

الـ بفي الذكور یدعى (LHھرمونمن قبلوعندما یتم تحفیزھا ). 9-1(بین النبیبات المنویة كما مبین في الصورة 
ICSH( فأن خالیا لیدك تفرز ھرمون التستوستیرونTestosteroneیات قلیلة من األندروجینات األخرى، وكم

  .الذي یبین عملیة تخلیق التستوستیرون في خالیا لیدك) 10-1(كما موضح في الشكل 
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  مقطع في نسیج الخصیة یوضح خالیا لیدك واالوعیة الدمویة التي تقع في النسیج البیني للخصیة) 9- 1(صورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عملیة تخلیق التستوستیرون في خالیا لیدكمخطط یبین ) 10-1(شكل 

Secondaryللذكورالتستوستیرون ضروري لتطور الصفات الجنسیة الثانویة male sex characteristics
ذلك فأنھ ضروري لوظیفة الغدد المساعدة فضالً على. Normal mating behaviorوسلوك التزاوج الطبیعي 

Accessory glands وإنتاج الحیامن وإدامة الجھاز القنوي الذكريMale duct system . ومن تأثیراتھ على

لعملیة تولید الحیامن Optimum conditionالذكر فأن التستوستیرون یسھم في ادامة الحاالت المثالیة 
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Spermatogenesisدرجة . وعملیات نقل الحیامن وانتقال ووضع الحیامن داخل الجھاز التناسلي االنثوي
وظیفة خالیا لیدك وعلى سبیل المثال فأن الخصیة المعلقة من كال فيحرارة الجسم الطبیعیة سوف لن تؤثر 

النشاط الجنسي ال تمنع ظھور الصفات الجنسیة الثانویة للذكر وال تمنعbilateral cryptorchidsالجانبین 

Sexual vigorویمكن ان تؤدي كل االمور المتعلقة بالتناسل ما عدا انتاج الحیامن.  

2-ا وا ا ي       Scrotum and spermatic cord  

قع في المنطقة االربیة بین ییحیطان بالخصیة و)انبعاج خارجي في الجلد(كیس الصفن عبارة عن كیسین
للشفرین الكبیرین في نفسھ االصل الجنیني یمثلنكیس الصف. في اغلب االنواعRear legsلخلفیة المنطقة ا

والعرقیة Sebaceousیتألف من طبقة خارجیة من الجلد السمیك مع عدد كبیر من الغدد الدھنیة وھو. االنثى

Sweat وھذه الطبقة الخارجیة تكون مبطنة بطبقة من االلیاف العضلیة الملساءSmooth muscle fibers وھي

الغاللة الصفنیة تقسم كیس الصفن الى . التي تكون منتشرة مع االنسجة الرابطةTunica dartosالغاللة الصفنیة 

  .وھي تتصل بالغاللة المھبلیة عند قعر كل قسم او جیب من ھذه الجیوبTwo pouchesقسمین او جیبین 

وریدیة الخصویة وتحیط بھا الضفیرة الوتلتف الشرایین،التي تدعم حیاتھاباآللیاتالحبل المنوي یربط الخصیة 
ذلك فأن الحبل المنوي فضالً على. Nerve trunksومراكز االعصاب Venous plexusو الشبكة الوریدیة أ

یس من الحبل المنوي وككال . Vas deferensیتألف من الیاف عضلیة وانسجة رابطة وجزء من االوعیة الناقلة 
كما انھا ترتبط بوظیفة تنظیم درجة حرارة . للخصیةPhysical supportبالدعم الفیزیاوي الصفن یسھم

  .الخصیة

ادر  ة ارة ا      Thermoregulation of the testis  

فمثالً اذا كان كیس الصفن في . لمعرفة اھمیة السیطرة على درجة حرارة الخصیةیمكن اعطاء امثلة عدیدة 
او ان الخصیة مرتبطة مقابل التجویف البطني فأن ھذا سیؤدي الى العقم Insulatedالكباش معزوالً او منفصالً 

Sterility .درجات الحرارة العالیة تؤدي الى تحطم وDegeneration النبیب المنويالخالیا المبطنة لجدار .
. الخصوبة سترجع الى حالتھا الطبیعیة اذا رجعت الخصیة وكیس الصفن الى حالتھا الطبیعیة قبل حصول التحطم

بعض االحیان فأن (Fertile semenفأن ھذا یتطلب اسابیع قلیلة قبل ان یرجع السائل المنوي خصباً بشكل عام

وفي حالة ). قصیرة وبعدھا یستعیدون خصوبتھملمدةقیمین یصبحون عHigh feverالرجال عند الحمى العالیة 
عدم نزول كال الخصیتین من داخل التجویف البطني فأن ھذا یعني حصول العقم وھذا یعني توقف انتاج الحیامن 

  .عندما تكون درجة الحرارة داخل الخصیة اعلى من درجة حرارة الجسم الطبیعیة

الى عدم یعودن انواع عدیدة من الحیوانات المزرعیة خالل الصیف انخفاض خصوبة السائل المنوي المنتج م
تبرید مالئمة للحفاظ على برودة الخصیة بدرجة كافیة، في الماشیة عندما تكون درجة آلیةقدرة الجسم على توفیر 

من درجة) ◦م4(فأن درجات الحرارة داخل الخصیة ستكون اقل بحدود ) ◦م21-5(حرارة المحیط تتراوح بین 

فأن درجة ) ◦م38(وعندما تزداد درجة حرارة المحیط الى حوالي ). ◦م38.6(حرارة الجسم التي تكون بحدود 

ان ارتفاع ). ◦م2(حرارة كل من الجسم والخصیة سترتفع وأن االختالف بینھا سیقل الى حوالي النصف اي بحدود 
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یامن وال یوجد اثبات بان انخفاض درجة حرارة درجة الحرارة داخل الخصیة سیكون كافیاً إلیقاف عملیة تولید الح
  .یعمل على تقلیل الخصوبةLow ambient temperatureالمحیط 

Drawingان وظیفة كیس الصفن والحبل المنوي في السیطرة على درجة حرارة الخصیة یتطلب سحب 
بعیداً عن الجسم عندما الخصیتین بجانب الجسم عندما تكون درجة حرارة الجو منخفضة، وترك الخصیتین تتدلى

وھي عبارة عن (Tunica dartosوھذه العملیة تتطلب عضلتین ھما الغاللة الصفنیة . ترتفع درجة حرارة الجو

وھي عضلة External cremasterوالعضلة الخارجیة المعلقة للخصیة ) عضالت ملساء تبطن كیس الصفن

خالل الجو . ن حساسة للتغیر في درجات الحرارةتوجد حول الحبل المنوي وتكوStriated muscleمخططة 

كیس الصفن والحبل المنوي Puckerمؤدیة الى انكماش وتجعد Contractsالبارد فأن الغاللة الصفنیة تنكمش 

بحیث تسمح Relaxوخالل الجو الحار فأن ھذه العضالت ترتخي . ومن ثم سحب الخصیة بالقرب من الجسم
بعیداً Swing downدلى لألسفل توالحبل المنوي یزداد طوالً وھكذا فأن الخصیة تStretchلكیس الصفن بالتمدد 

الغاللة الصفنیة ال تستجیب للتغیرات في درجة حرارة المحیط إال عند الوصول لعمر النضج الجنسي و. عن الجسم
ویحدث .درجات الحرارةوتبدأ تراكیز التستوستیرون باالزدیاد وتزداد حساسیة العضالت الملساء لھذا التغیر في 

  :التبرید الفعلي للخصیة بطریقتین

من الغدد الدھنیة والعرقیة والتي تكون اكثر فعالیة خالل الجو الحار لًّ جلد كیس الصفن یحتوي على ك-1
ن درجة حرارة كیس الصفن الخارجیة أ. الخصیةومن ثموھكذا فأن تبخر افرازات ھذه الغدد یبرد كیس الصفن 

من درجة حرارة الخصیة الداخلیة، وعند تمدد كیس الصفن خالل الجو الحار فأن ھذا ) ◦م5- 2(ار تكون اقل بمقد

كیفیة ) 11- 1(ویوضح الشكل .Evaporationسیوفر مساحة سطحیة اكبر لعملیة التبرید عن طریق التبخر 

 Thermosensitiveارسال المعلومات المتعلقة بدرجة حرارة الخصیة عن طریق االعصاب المتحسسة للحرارة 
neurons الموجودة في كیس الصفن الى مراكز التنفسRespiratory center ،یقوم الدماغ ومن ثمفي الدماغ

.بارسال ایعازات الى الغدد العرقیة الموجودة في كیس الصفن لتقوم بعملیة التبرید عن طریق التبخر
في الجھاز Heat exchangeالحراري ن التبرید الكبیر یحدث من خالل التبادلإھذا ففضالً على -2

الذي یكون بدرجة حرارة الجسم وینزل ھذا الدم الدم تنقل الشراییناذ). 12-1شكل(للخصیة الدوري الدموي 
الدمویة الخصویة على طول الحبل المنوي من خالل شبكة ملتفة من االوردة الخصویة تسمى بضفیرة االوردة

Pampiniform venous plexus،ذلك یحصل تبرید الدم الشریاني الداخل للخصیة عن طریق الدم الوریدي وب
وان زیادة طول Countercurrent heat exchangerالخارج منھا من خالل تیار حراري تبادلي متعاكس 

.اثناء الجو الحار یوفر مساحة سطحیة اكبر لھذا التبادل الحراريفيالحبل المنوي
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  یوضح التنظیم الحراري للخصیة عن طریق التبخر) 11-1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یوضح التنظیم الحراري للخصیة عن طریق التبادل الحراري) 12-1(شكل 

  



طولیاً بسطح  Fusedتخرج من الخصیة، وھي تندمج 

  ).13-1صورة 

  توضح اندماج البربخ طولیاً مع سطح الخصیة

Headرأس البربخ و.  (Caput) of
قناة صغیرة  15-12عند قمة الخصیة، حیث تندمج 

Body (Corpus) of epididymis  یمتد

تستمر لتنتھي بذیل  Single ductللخصیة وھو قناة مفردة 

متر  34بحدود  Convoluted ductالطول االجمالي للقناة الملتفة 
تجویف ذیل البربخ یكون اعرض من تجویف جسم 

لما موجود  مشابھ) Urethraمثل األوعیة الناقلة واألحلیل 

تلیھا ) Outer layerالطبقة الخارجیة (
الطبقة ( Epithelial layerومن ثم طبقة طالئیة 

  از ا اي
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       Epididymis  

تخرج من الخصیة، وھي تندمج  First external ductالبربخ ھو اول قناة خارجیة 

Encased  صورة (الخصیة بالغاللة المھبلیة سویة مع

  

توضح اندماج البربخ طولیاً مع سطح الخصیة) 13- 1(صورة 

. ھذه القناة الملتفة المفردة تغطى بامتداد من الغاللة البیضاء للخصیة
عند قمة الخصیة، حیث تندمج  Flattened areaعبارة عن مساحة مسطحة 

of epididymisجسم البربخ . ھي رأس البربخصادرة في قناة واحدة 
للخصیة وھو قناة مفردة  Longitudinal axisعلى طول المحور الطولي 

Tail (Cauda) of epididymis .الطول االجمالي للقناة الملتفة و
تجویف ذیل البربخ یكون اعرض من تجویف جسم . في الثور وأطول من ذلك في الكبش والخنزیر والحصان

مثل األوعیة الناقلة واألحلیل (ان تركیب البربخ والقنوات الخارجیة األخرى 

( Tunica serosaالغاللة المصلیة . في الجزء االنبوبي من القناة االنثویة
ومن ثم طبقة طالئیة ) Middle layerالطبقة الوسطى (طبقة من العضالت الناعمة 

innermost layer.(  

از ا اي :ا اول

3-ا       

البربخ ھو اول قناة خارجیة 

Encased تغطىالخصیة وھي 

  

  

  

  

  

  

  

  

ھذه القناة الملتفة المفردة تغطى بامتداد من الغاللة البیضاء للخصیة
epididymis  عبارة عن مساحة مسطحة

صادرة في قناة واحدة وھي االوعیة ال

على طول المحور الطولي 

Cauda) of epididymisالبربخ 
في الثور وأطول من ذلك في الكبش والخنزیر والحصان

ان تركیب البربخ والقنوات الخارجیة األخرى . البربخ

في الجزء االنبوبي من القناة االنثویة
طبقة من العضالت الناعمة 

innermost layerالعمیقة 
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وظ ا     Functions of epididymis   

  Transportالنقل       -أ

ففي الذكور النشطة جنسیاً فأن . یعمل على نقل الحیامناذیعد البربخ القناة االولى التي تخرج من الخصیة 
وان .في الثیرانیوماً 11- 9في الكباش و یوماً 15-13في الخنازیر و اً یوم14- 9الوقت المستغرق في النقل ھو 

  %.20-10تكرار قذف السائل المنوي یعمل على تسریع انتقال الحیامن بمقدار 

في حركة الحیامن من خالل البربخ أحد ھذه العوامل ھو الضغط الناتج Contributeھم عوامل عدیدة تس
فعند انتاج الحیامن في النبیبات المنویة فأنھا تدفع للخارج من خالل الشبكة . بسبب انتاج الحیامن الجدیدة بأستمرار

بسبب الضغط ان حركة الحیامن ھذه تحدث احیاناً . واالوعیة الصادرة باتجاه البربخRete testisالخصویة 

الخصیة والبربخ والذي یحصل فيMassagingالمتولد من خالل تأثیر التدلیك External pressureالخارجي 

 Ciliatedان بطانة البربخ تتألف من بعض الخالیا الطالئیة المھدبة . خالل المجھود الجسماني الطبیعي
epithelial cellsوكما ذكر سابقاً فأن . یل حركة الحیامن غیر واضحةولكن وظیفة ھذه الخالیا المھدبة في تسھ

)تّحوي(تمعجیة خالل القذف تحصل تقلصات و. Ejaculationحركة الحیامن یتم تحفیزھا عن طریق القذف 
Peristaltic contractions في الطبقة العضلیة الناعمة للبربخ وضغط سلبي خفیفSlight negative 

pressure) فعل سحبSucking action ( ینشأ من خالل التقلصات الدودیة لألوعیة الناقلة واالحلیل وھذه تعمل
  .بنشاط على تحریك الحیوانات المنویة من البربخ الى الوعاء الناقل ومن ثم االحلیل

  Concentration    التركیز    -ب

والكبش والخنزیر تكون الوظیفة الثانیة للبربخ ھي تركیز الحیامن، فالحیامن التي تدخل البربخ من خصیة الثور 
بلیون 4(اي 910×4اما في البربخ فھي تتركز الى حوالي ). مل/ملیون حیمن100بحدود (مخففة نسبیاً 

ان زیادة تركیز الحیامن یحدث من خالل امتصاص السوائل المحیطة بالحیامن من خالل الخالیا ). مل/حیمن
  .ي رأس البربخ وفي الجزء القریب من جسم البربخالطالئیة للبربخ، امتصاص ھذه السوائل یحدث اساساً ف

  Storageالخزن        -ج

تتجمع الحیامن المركزة وتخزن في وتخزن اغلبھا في ذیل البربخ، اذالوظیفة الثالثة للبربخ ھي خزن الحیامن 
بلیون حیمن، وأن سعة الحیوانات74-50یحتوي بربخ الثور الناضج حوالي و. Wide lumenتجویفھ الواسع 

زمنیة طویلة، وان انخفاض لمدةالظروف تكون مثالیة في ذیل البربخ لحفظ حیویة الحیامن . االخرى غیر مسجلة
وارتفاع تركیز ثاني اوكسید الكاربون وارتفاع نسبة High viscosityوزیادة اللزوجة pHاالس الھیدروجیني 

ھم في انخفاض معدل االیض للحیامن تتجمع لتسستوستیرون وعوامل اخرى البوتاسیوم الى الصودیوم وتأثیر الت
البربخ لمنع دخول حیامن جدیدة او Ligatedھذه الظروف ال تتوفر خارج البربخ، وإذا تم ربط . واطالة عمرھا

من جھة . اً یوم60تحرر الحیامن الموجودة فیھ اصالً فأن الحیامن یمكنھا ان تبقى في البربخ حیة وخصبة لمدة 

فان القذفات القلیلة األولى قد تحتوي على تراكیز Sexual restطویلة من الراحة الجنسیة مدةاخرى فانھا بعد 

  .Nonfertile spermatozoaعالیة من الحیامن غیر الخصبة 
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Maturationالنضج    -ء

الحیامن حدیثاً تدخل الى رأس البربخ منتتكونعندما . الوظیفة الرابعة للبربخ ھي عملیة نضج الحیامن
وعند انتقالھا من خالل البربخ تكتسب القدرة . األوعیة الصادرة وھي ال تمتلك القدرة على الحركة واالخصاب

واذا تم ربط ذیل البربخ من كال نھایتیھ فأن الحیوانات المنویة الموجودة في ذیل . على كل من الحركة واالخصاب
، ولكن تلك الحیامن القریبة من الوعاء اً یوم25صاب حتى البربخ والقریبة من جسم البربخ تزداد قابلیتھا على االخ

الناقل تفقد قابلیتھا على االخصاب ولھذا یبدو ان الحیامن تكتسب القابلیة على االخصاب في ذیل البربخ وبعدھا تبدأ 
الثانیة الخصوبة الحقیقیة تحصل عندما تخضع الحیامن الى عملیات النضج. بالشیخوخة والتحلل اذا لم یتم ازالتھا

  .والتي تحصل بعد دخول الحیامن الى القناة التناسلیة االنثویة

التي تتشكل Cytoplasmic dropletsاثناء وجود الحیامن في البربخ فانھا تفقد القطیرات السایتوبالزمیة و

Physiological significanceان االھمیة الفسیولوجیة . على رقبة كل حیمن خالل عملیة تكوین الحیامن
اذا وجدت نسبة عالیة من . للقطیرات السایتوبالزمیة غیر معروفة ولكنھا تستخدم كمؤشر لنضج الحیامن في البربخ

غیر تعدوفیھا قطیرات سایتوبالزمیة فأنھا Freshly ejaculatedالحیامن في السائل المنوي المقذوف حدیثاً 

  .Low fertilizing capacityوتمتلك قدرة اخصابیة منخفضة Immatureناضجة 

4-واا وا         Vasa deferentia and urethra  

عبارة عن زوج من القنوات یبدأ من كل ) Vas deferensالوعاء الناقل (Vasa deferentiaاألوعیة الناقلة 
وتدعم االوعیة الناقلة في البدایة من خالل طیات الغشاء البریتوني التي . منھما من الطرف النھائي لذیل البربخ

Merge، حیث تندمج Pelvic regionتمر على طول الحبل المنوي من خالل القناة االربیة الى منطقة الحوض 
وان المنطقة المتطاولة عند نھایة . Bladderناة االحلیل عند المنطقة القریبة من حوض المثانة األوعیة الناقلة مع ق

من Thick layerاألوعیة الناقلة تمتلك طبقة سمیكة . Ampullaالوعاء الناقل القریبة من االحلیل تدعى باالمبوال 

اقلة لھا وظیفة واحدة وھي نقل الحیامن في جدرانھا، ویبدو ان االوعیة النSmooth musclesالعضالت الناعمة 

Transport of spermatozoa . قصیرة، لمدةان االمبوال تعمل كمستودع لحفظ الحیامن ویرى بعض الباحثین

واالحتمال األكبر ھو ان الحیامن قد تتجمع في . في األمبوالAge quicklyوعموماً فأن الحیامن تشیخ بسرعة 
  .السائل المنوي الى قناة مجرى البولاثناء قذففي األمبوال قبل و

وھي تنفع . Penisتمتد من منطقة اتصال األمبوال الى نھایة القضیب Single ductاألحلیل ھو قناة مفردة 

خالل القذف في الثور والكبش . Semenوالسائل المنوي Urineلكل من البول Excretory ductكقناة إخراجیة 

للحیامن المركزة القادمة من األوعیة الناقلة والبربخ مع السوائل Complete mixingیحدث اختالط كامل 
لالحلیل لتكوین السائل Pelvic partفي الجزء الحوضي Accessory glandsالمفرزة من الغدد المساعدة 

تكون اجزاء من السائل المنوي خالیة من الحیامن وفي الحصان والخنزیر فأن االختالط یكون غیر مكتمل . المنوي
Sperm free واجزاء غنیة بالسائل المنويSperm rich.  
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      Accessory glandsةد اا-5

الجزء الحوضي من االحلیل مع قنواتھا التي تعمل على تفریغ تقع على طول) 14-1شكل (المساعدة الغدد 

وغدة البروستات Vesicular glandsتتضمن الغدد الحویصلیة اذ. في االحلیلSecretionsافرازاتھا 

Prostate gland والغدد البصلیة االحلیلیةBulbourethral glands .تساھم ھذه الغدد بالجزء االعظم من و
ومغذیة Buffer solutionsالسوائل الموجودة في السائل المنوي كما ان افرازاتھا عبارة عن محالیل منظمة 

Nutrients وتحتوي على المواد الالزمة لضمانAssure حصول حركة مثالیةOptimum motility
  .وخصوبة عالیة للسائل المنوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخطط  یوضح مواقع الغدد الجنسیة المساعدة وقنواتھا في الثور) 14-1(شكل 

  Vesicular glands     اد ا  -أ

وھي عبارة عن زوج من الغدد ) Seminal vesiclesوتدعى احیاناً بالحویصالت المنویة (الغدد الحویصلیة 

اذKnobby appearanceالتي یمكن تمییزھا بسھولة بسبب مظھرھا العقدي Lobular glandsالمفصصة 
ثیران والخنازیر طولھا متقارب في ال. Cluster of grapeتوصف بشكلھا القریب من شكل عنقود العنب 

سم ولكن عرض وسمك الغدد الحویصلیة للثیران یكون حوالي نصف الموجود 15-13یبلغ حوالي اذوالحصان 

. سم4الغدد الحویصلیة للكباش وذكور الماعز تكون متشابھة حیث یكون طولھا حوالي . في الخنازیر والحصان

في الثیران فأن . تح بالقرب من اتصال االمبوال باالحلیلللغدد الحویصلیة تفExcretory ductsالقناة االفرازیة 
الغدد الحویصلیة تساھم بحوالي نصف حجم السائل المنوي، كما تساھم بكمیات كبیرة من السائل المنوي بالنسبة 

في افرازات Several organic compoundsتوجد مركبات عضویة عدیدة . لألنواع االخرى من الحیوانات

في اي مكان Substantial quantitiesیة تكون منفردة في انھا غیر موجودة بكمیات محسوسة الغدد الحویصل
وھما مصدر رئیسي للطاقة Sorbitolوالسوربیتول Fructoseاثنین من ھذه المركبات ھي الفركتوز . بالجسم

سائل المنوي للخنازیر التي تحتاجھا الحیامن في كل من الثیران والكباش ولكنھا موجودة بتراكیز قلیلة في ال

Vesicular gland Prostate
Bulbourethral gland

Pelvic
urethra

Epididymis

Testis

Penile urethra

Ductus deferens

Penis

Urinary bladder

Ampullary gland
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تكون موجودة في ھذه Carbonate buffersومنظمات الكاربونات Phosphateكالً من الفوسفات . والحصان

مثل ھذا التغییر في . للسائل المنويpHاالفرازات وھي مھمة في كونھا تحمي من التغیرات في درجة الحموضة 
  .درجة الحموضة یعمل على اإلضرار بالحیامن

        Prostate glandوتة ا  -ب

تحیط بجدار قناة مجرى البول خلف القنوات األفرازیة Single glandالبروستات عبارة عن غدة مفردة 

Excised tractsفي القنوات المستأصلة Visibleاً جسم البروستات یكون مرئی. للحویصالت المنویة مباشرة
في العضالت Embeddedویمكن جسھا في الثیران والحصان، وفي الكباش فأن جمیع البروستات تكون مغمورة 

. في الثیران والخنازیرGlandular tissueوھي جزء من ھذا النسیج الغدي Urethral musclesاالحلیلیة 
مدروسة، وبصورة عامة تكون ھم غدة البروستات بجزء صغیر من حجم السائل المنوي في اكثر االنواع التس

حجم غدة . مساھمة غدة البروستات في حجم السائل المنوي اكثر من الحویصالت المنویة بالنسبة للخنازیر
على باالیونات الالعضویة أوتكون افرازات البروستات . البروستات یكون اكبر في الخنازیر مقارنة بالثور

Inorganic ions الذائبة مثل الصودیومSodium والكلورChlorine والكالسیومCalcium والمغنسیوم

Magnesium.كل من غدتي البروستات والحویصالت المنویة ومنطقة االمبوال) 15- 1(وتوضح الصورة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

توضح الغدد المساعدة) 15- 1(صورة 

  Bulbourethral glands     اد ا ا  -ج

عبارة عن زوج من الغدد تقع على طول االحلیل Cowpers glandsالغدد البصلیة االحلیلیة او غدة كوبر 
وھي قریبة بالشكل . خلف القنوات االفرازیة للحویصالت المنویة مباشرة قریباً من مكان خروجھا من الحوض

یران تكون ھذه الغدد مغمورة في في الثو. في الثور وتكون اكبر بالخنازیرWalnutsوالحجم من ثمرة الجوز 

. ھم بكمیة قلیلة جداً من حجم السائل المنوي، وھي تسBulbospongiosum muscleالعضلة البصلیة االسفنجیة 



ھذه االفرازات تالحظ . في الثیران تقوم افرازاتھا بغسل قناة مجرى البول من بقایا البول قبل قذف السائل المنوي
في الخنازیر فأن افرازاتھا تمثل الجزء . 

ھذا الجزء من السائل المنوي للخنزیر قبل 

Natural service تتجلط ھذه  في الخنازیر
  .االفرازات وتكون كتلة بیضاء تمنع السائل المنوي من العودة والخروج من خالل عنق الرحم الى مھبل الخنزیرة

انھ یحیط بقناة مجرى البول من الناحیة الظھریة عند النقطة التي تترك 
External urethral orifice  عند النھایة الحرة

انحناء یشبھ ( Sigmoid flexureیج السیني 

ھذه االنواع الثالثة باالضافة . القضیب تماماً الى داخل الجسم

Retractor penis muscles  وھي عبارة عن زوج من العضالت
تبدأ ھذه . امتداد القضیب وعند انقباضھا تسحب القضیب الى داخل الجسم

للعمود الفقري وتندمج مع الناحیة البطنیة للقضیب امام 

وھو النھایة الحرة للقضیب یزود جیداً 

ھنالك اختالفات كبیرة . في األنثى 
القضیب یفتح في . في رأس القضیب بین االنواع المختلفة من الحیوانات المزرعیة

 Urethralب للثور، قضیب الكبش یحتوي على زائدة احلیلیة 
رأس القضیب بالنسبة . تمتد الى ما بعد رأس القضیب

مع زائدة احلیلیة صغیرة تمتد الى ما بعد 
Fibro elastic  محتویاً على كمیات صغیرة

 Vascular اً قضیب الحصان یكون وعائی
  .نزیر وذكر الماعز والكبشعلى كمیات اكبر من النسیج االنتصابي مقارنة بما موجود في الثور والخ

توضح رأس القضیب في الثور
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في الثیران تقوم افرازاتھا بغسل قناة مجرى البول من بقایا البول قبل قذف السائل المنوي
Dribblings ف القضیب من غالPrepuce قبل الجماع مباشرة .

Gel like portion ھذا الجزء من السائل المنوي للخنزیر قبل  في السائل المنوي، ویصفى

Natural serviceوخالل التلقیح الطبیعي . في عملیة التلقیح االصطناعي
االفرازات وتكون كتلة بیضاء تمنع السائل المنوي من العودة والخروج من خالل عنق الرحم الى مھبل الخنزیرة

    Penis  

انھ یحیط بقناة مجرى البول من الناحیة الظھریة عند النقطة التي تترك . القضیب ھو عضو التزاوج في الذكور
External urethral orificeوتوجد الفتحة االحلیلیة الخارجیة . منھا ھذه القناة الحوض

یج السیني ویوجد في قضیب الثور والخنزیر والكبش ما یسمى بالتعر

القضیب تماماً الى داخل الجسم Retractبسحب  Permitsالذي یسمح 

Retractor penis musclesالى الحصان تمتلك عضالت قضیبیة ساحبة 
امتداد القضیب وعند انقباضھا تسحب القضیب الى داخل الجسمالملساء التي عند انبساطھا تسمح ب
للعمود الفقري وتندمج مع الناحیة البطنیة للقضیب امام  Coccygeal regionالعضالت في المنطقة العصعصیة 

وھو النھایة الحرة للقضیب یزود جیداً ) 16-1 صورة( Glans penisرأس القضیب . التعریج السیني مباشرة

Sensory nerve  وھو مشابھ للبظرClitoris 
Considerable variation في رأس القضیب بین االنواع المختلفة من الحیوانات المزرعیة

Twisted groove ب للثور، قضیب الكبش یحتوي على زائدة احلیلیة في رأس القضی

تمتد الى ما بعد رأس القضیب Filiform appendageتعرف بالزائدة الخیطیة 

Spirals  ًوفي الحصان یكون مسطحاFlattened  مع زائدة احلیلیة صغیرة تمتد الى ما بعد
Fibro elastic اً مطاطی اً في اغلب األنواع فأن القضیب یكون لیفی

قضیب الحصان یكون وعائی. Erictile tissuesمن األنسجة االنتصابیة 
على كمیات اكبر من النسیج االنتصابي مقارنة بما موجود في الثور والخ

توضح رأس القضیب في الثور) 16- 1(صورة 
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في الثیران تقوم افرازاتھا بغسل قناة مجرى البول من بقایا البول قبل قذف السائل المنوي
Dribblingsكقطرات 

Gel like portionاالشبھ بالجالتین 
في عملیة التلقیح االصطناعي استعمالھ

االفرازات وتكون كتلة بیضاء تمنع السائل المنوي من العودة والخروج من خالل عنق الرحم الى مھبل الخنزیرة

6-ا    

القضیب ھو عضو التزاوج في الذكور
منھا ھذه القناة الحوض

ویوجد في قضیب الثور والخنزیر والكبش ما یسمى بالتعر. للقضیب

الذي یسمح ) Sحرف 

الى الحصان تمتلك عضالت قضیبیة ساحبة 
الملساء التي عند انبساطھا تسمح ب
العضالت في المنطقة العصعصیة 

التعریج السیني مباشرة

Sensory nerveبأعصاب حسیة 
Considerable variation

Twisted grooveاخدود ملتوي 
process  تعرف بالزائدة الخیطیة

Spiralsللخنزیر یكون لولبي 
في اغلب األنواع فأن القضیب یكون لیفی. المسطحةالنھایة 

Small amounts  من األنسجة االنتصابیة
على كمیات اكبر من النسیج االنتصابي مقارنة بما موجود في الثور والخ اً ومحتوی
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یقع في منطقتین Spongy tissueاو اسفنجي Cavernous tissueالنسیج االنتصابي عبارة عن نسیج غائر 

ھي عبارة عن نسیج Corpus spongiosum penisاجسام القضیب االسفنجیة ). 17-1صورة (من القضیب 

التي تغطى بالعضلة البصلیة االسفنجیة Penile bulbیتضخم الى بصلة القضیب اذ. غائر یحیط باألحلیل
Bulbospongiosus musclesاجسام القضیب الغائرة . عند قاعدة القضیبCorpus cavernosum penis

وھي تنشأ كعمودین مسامیین من . االسفنجیةوھي تشغل مساحة اكبر وتقع في المنطقة الظھریة ألجسام القضیب 
، وفي النھایة تلتحم لتكون منطقة غائرة واحدة كلما Ischiocavernosus muscleالعضلة الوركیة الغائرة 

Sexual excitementھذه المساحات الغائرة تمتلئ بالدم خالل االثارة الجنسیة . تقدمت بأتجاه رأس القضیب
من وكلٌ . السائل المنوي خالل الجماعوتسھیل عملیة قذف) Erectionنتصاب اال(مؤدیة الى توسع القضیب 

ولیست ) ارادیة(العضلة البصلیة االسفنجیة والعضلة الوركیة الغائرة عبارة عن عضالت ھیكلیة مخططة 
مقطع عرضي) 18-1( وتظھر الصورة .عضالت ملساء مثل تلك الموجودة في القنوات التناسلیة للذكر واالنثى

  .من قضیب الثور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقطع نسیجي یبین النسیج االنتصابي او االسفنجي واالوعیة الدمویة للقضیب وقناة األحلیل) 17- 1(صورة 
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توضح مقطع عرضي من قضیب الثور) 18- 1(صورة 

7-ف ا     Prepuce  

االصل الجنیني ویمثل. ھو انغماد جلدي یحیط تماماً بالنھایة الحرة للقضیبSheathغالف القضیب او الغمد 

  .وتكون فتحة غالف القضیب محاطة بشعر طویل وخشن. في األنثىLabia minoraللشفرین الصغیرین نفسھ 

  



  

  

ما ا  

  

از اما ي  

Female Reproductive System
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از اما  ي          Female Reproductive System  

وھي وحدة انتاج البویضات والجھاز القنوي Ovariesیتألف الجھاز التناسلي االنثوي في البقرة من المبایض 

حیث تنتقل من خاللھا (Oviductsالجھاز القنوي یتألف من قنوات البیض . Female duct systemاالنثوي 

Cervixوعنق الرحم Uterusوالرحم )حدوث عملیة اإلخصاب فیھافضالً علىالبویضة المتحررة من المبیض 
للمبایض ھو األوتار Embryonic originاألصل الجنیني . Vulvaوالفتحة التناسلیة الخارجیة Vaginaوالمھبل 

االخدود التناسلي یظھر اوال في . Genital ridgesلألخدود التناسلي Secondary sex cordsالجنسیة الثانویة 

Slightالجنین كتثخن طفیف thickeningاما الجھاز القنوي فینشأ من قنوات مولر . قرب الكلیةMullerian 
ducts حیث یظھر زوج من القنوات خالل التطور الجنیني المبكر ،Early embryonic development.

) 1-2(، كما یوضح الشكل )1-2(العضاء التناسل تظھر في جدول Major functionsوالوظائف االساسیة 

  .الجھاز التناسلي االنثوي لنعجة بالغة) 2-2(ةكما وتظھر الصور.لجھاز التناسلي االنثوي في االبقاراجزاء ا

  

  االعضاء التناسلیة االنثویة مع وظائفھا الرئیسیة1-2جدول 

Functions  Organ
Production of oocytes -production of estrogen (graafian 

follicle) - production of progestins (Corpus Luteum)
Ovary  

Gamete Transport (spermatozoa and oocytes)  - site of 
fertilization

Oviduct  

Retains and nourishes the embryo and fetusUterus  
Prevent microbial contamination of uterus -reservoir 

for semen and transport of spermatozoa -site of semen 
deposit during natural mating in sows and mares

Cervix  

Organ of copulation -site of semen deposit during 
natural mating in cows, does and ewes  -birth canal

Vagina  

External opening to reproductive tractVulva  
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  توضح اجزاء الجھاز التناسلي االنثوي في االبقار) 1-2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تظھر كل من المبیضین وقرني إذتبین اجزاء الجھاز التناسلي االنثوي لنعجة بالغة ) 2-2(الصورة 
  والروابط الخاصة بھاالرحم وقناتي البیض
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 ,Supporting structuresواب وا اي ز ا امياا امة 

nerves and blood supply of female reproductive system  

فأن الرباط . Floor of the pelvisن الجھاز التناسلي االنثوي یستقر جزئیا على قاع الحوض أالرغم من على 

Suspendsھذا الرباط یعلق . Principal supportingدعامتھ الرئیسیة یعدBroad ligamentالعریض 
والجزء الذي یربط قناتي البیض یسمى بالـ Mesovariumالجزء الذي یربط المبایض یسمى (المبایض

Mesosalpinx والجزء الذي یربط الرحم یسمى بالـMesometrium ( وقناتي البیض والرحم من كال جانبي

االوعیة الدمویة واالعصاب تمر من خالل الرباط العریض الى الجھاز . )2-2شكل (للحوضالجدار الظھري

، وعادة ما Autonomic nervesیزود الجھاز التناسلي االنثوي اساساً باألعصاب الالارادیة . التناسلي االنثوي
لتي تدعى ایضا بالشرایین الشرایین المبیضیة وا. توجد االعصاب الحسیة في منطقة الحیا خصوصاً منطقة البظر

تتفرع وتزود كالً من المبیض والرحم وجزء من قرني الرحم Utero-ovarian arteriesالمبیضیة الرحمیة 
ھذه الشرایین تكون اكبر في الجزء المحتوي على الجسم االصفر في مبیض االبقار واالنواع التي یكون فیھا . بالدم

یجھز الدم الى االجزاء المتبقیة من Middle uterine arteryالوسط الشریان الرحمي ا. جسم اصفر واحد نشط

كوسیلة Palpatedالمتوسطة والمتأخرة من الحمل ویمكن تحسسھ في المرحلةتتوسع وقرني الرحم وجسم الرحم 
یتفرع لیجھز عنق Hypogastric arteryوالشریان المعدي السفلي . لتشخیص الحمل في االبقار واالفراس

یعمل على ارجاع الدم من Hypogastric veinوالمھبل وفتحة الحیا بالدم، بینما الورید المعدي السفلي الرحم 
  .ھذه االعضاء

ان االھتمام بنمط الدورة الدمویة للجھاز التناسلي قد زاد مع اكتشاف اھمیة الرحم في السیطرة على حیاة الجسم 
محلالً للجسم البروستاكالندینیعد اذ. )Prostaglandin F2α)PGF2αالبروستاكالندیناالصفر من خالل تحرر 

منھ یتحطم خالل مروره لمرة % 90وحوالي Readily oxidizedولكنھ یتأكسد بسھولة Luteolyticاالصفر 
انھ من غیر المحتمل ان یكون . Pulmonary circulationواحدة من خالل الدورة الدمویة الرئویة 

-الشرایین -القلب والرئتین -االوردة -الرحم (بتحرره الى الدورة الجھازیة عن طریق البروستاكالندین
ویوجد حالیا دلیل على وجود نمط التیار الدموي العكسي المتبادل . مسؤوال عن تحلل الجسم االصفر) والمبایض

Countercurrent circulation pattern ،حمي المبیضي من الورید الرالبروستاكالندینینتشر اذUtero-
ovarian vein الى الشریان المبیضيOvarian artery الى المبیض عن طریق البروستاكالندین، حیث یصل

عادة یقوم الورید الرحمي المبیضي بتصریف الدم من المبیض وقناة البیض . موضعي بدال عن الطریق الجھازي
البقرة فأن الشریان المبیضي یتداخل مع الورید الرحمي في الخنزیرة والنعجة و. وجزءاً كبیراً من قرني الرحم

مما یزید من المساحة السطحیة لألتصال Very tortuousوفي النعجة والبقرة یكون شدید االلتواءات . المبیضي
لذلك فأن كمیة . جدران الشرایین تكون رقیقة جدا عند اتصالھا مع ھذا الورید. مع الورید الرحمي المبیضي

المنتشر من الورید الرحمي المبیضي الى الشریان المبیضي تكون اكبر لتزید من سرعة تحلل الندینالبروستاك
فأن جرعة Synchronization of estrousوعند توحید الشبق . الجسم االصفر في الخنزیرة والنعجة والبقرة

5(قن في الدورة الدمویة الجھازیة التي یتم حقنھا في الرحم تكون اقل بكثیر من الكمیة التي تحالبروستاكالندین
  ).على التواليملغم25بالمقارنة بـ ملغم
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في تجھیز الرحم بالدم ألناث الماعز، Stupendous complexityالتعقید العجیب ) 3-2(وتبین الصورة رقم 

حمي والشریان الر)Right Uterine Arteries)RUAحیث یظھر من خالل الصورة الشریان الرحمي األیمن 

  .الجنینومن ثمالتي تتفرع الى اوردة شعریة دقیقة تحیط ببطانة الرحم )Left Uterine Arteries)LUAاألیسر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توضح التجھیز الدموي للرحم بالنسبة للماعز) 3- 2(صورة 

  ).1-2(ألجزاء الجھاز التناسلي األنثوي والتي یمكن مالحظتھا من خالل الشكل وفیما یلي شرح

1-ا  Ovaries  

تعد اساسیة لكونھا تنتج االمشاج الجنسیة اذ. في االناث) االساسیة(تعد المبایض من االعضاء الجنسیة االولیة 
Female sex hormonesوالھرمونات الجنسیة االنثویة Ovumاو البویضة Female gametesاالنثویة 

Eweوالنعجة Mareوالفرس Cowالبقرة . Progesteroneوالبروجسترون Estrogenوھي االستروجین 
تعطي عادة مولوداً واحداً في كل حمل وMonotocousتعد حیوانات احادیة الوالدة اي تلد حیوانا واحدا عادة 

Gestation periodبینما الخنزیرة . ولذلك فأن بویضة واحدة فقط تنتج في كل دورة شبقSow تعد متعددة

بویضة كل دورة شبق وتنجب عدة 25-10حیث تنتج Polytocousي اكثر من مولود كل حمل الوالدة اي تعط
  .موالید كل حمل

ولكن الشكل یتغیر بالحویصالت النامیة Almond shapedمبیض البقرة یوصف بأنھ ذات شكل لوزي 

الحجم عادة یختلف باختالف ). ملم15×25×35(معدل حجم المبیض حوالي متكونة، وانواالجسام الصفراء ال
مبایض النعاج واناث الماعز یكون شكلھا . االبقار وان المبایض الفعالة تكون عادة اكبر من المبایض غیر الفعالة

ت شكل اما في الفرس فتكون المبایض فیھا ذا. لوزي ایضا وحجمھا تقریبا اقل من نصف حجم مبایض االبقار
في الخنازیر فأن حجم المبیض . اضعاف حجم مبیض البقرة3-2وحجمھا اكبر بمقدار Kidney shapedكلوي 
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بسبب توسع النمو Cluster of grapesیكون اكبر بقلیل من حجم مبیض النعاج ویبدو مثل عنقود العنب 

من خالل التشریح . Corpora luteaووجود االجسام الصفراء Extensive follicle growthالحویصلي 

القشرة ھي الجزء الخارجي . MedullaواللبCortexالنسیجي یظھر ان المبیض یتألف من طبقتین ھما القشرة 
اما اللب فھو یمثل مركز المبیض ویمكن مالحظة . Developing follicleحیث نجد فیھا الحویصالت المتطورة

من االربطة المعالقیة  Dependالمبایض تتدلى . في اللباالوردة والشرایین واالعصاب واالنسجة الرابطة

Suspensory ligaments لتزوید نسیج القشرة باالوعیة الدمویة واللمفاویة واالعصاب اً طریقالتي تعمل

اللب یكون امتداد لنسیج القشرة وفي اكثر االنواع فأن . Paranchyma tissueللوصول الى النسیج الحشوي 
  .مكن ان یحدث عند اي نقطة على سطح الحویصلةتحرر البویضة ی

الطبقة البعیدة . القشرة تتألف من تلك الطبقات من الخالیا واالنسجة المرتبطة مع البویضة وانتاج الھرمونات
وھذه الطبقة من Surface epitheliumللمبیض تتكون من الخالیا الطالئیة السطحیة ) الخارجیة(من القشرة 

وكان یطلق علیھا اسم الطبقة الجرثومیةCuboidal cellsمفردة واحدة من الخالیا المكعبة الخالیا تكون طبقة

Germinal epithelium وذلك النھ كان یعتقد بأنھا اصل الخالیا الجرثومیة االنثویةFemale germ cells او

من ھذه الطبقة الطالئیة ولكنھا وقد عرف اآلن بأن الخالیا الجرثومیة ال تنشأOogoniaالخالیا البیضیة االولیة 
الى القشرة للمناسل Migrateوبعدھا تھاجر Embryonic gut tissueتنشأ من النسیج الجنیني الحشوي 

سطح الطبقة الطالئیة مباشرة تأتي طبقة رقیقة وكثیفة من Beneathتحت . Embryonic gonadالجنینیة

، الغاللة البیضاء اسم جاء من Tunica albugenia ovariiضیة االنسجة الرابطة وتدعى الغاللة البیضاء المبی

تكون ذات لون ابیض متاللئ وFresh specimensلعینة طازجة Tunics appearanceالمظھر االبیض

Glistening whitish . الغاللة البیضاء تتألف من الیاف الكوالجینCollagen fibers مع كمیات كبیرة من
وتحت طبقة الغاللة البیضاء المبیضیة تأتي طبقة النسیج الحشوي . Smooth muscleالعضالت الناعمة

Paranchyma ویعرف بالطبقة الوظیفیةFunctional layer النھ یحتوي على الحویصالت المبیضیة والخالیا

  . Ovarian hormonesالتي تنتج الھرمونات المبیضیة 

 Prenatalما قبل الوالدةفي مرحلةتتكون Primary follicleبأن كل الحویصالت االولیة لقد اصبح واضحاً 
periodفي اجنة الخنازیر توجدالعدد االكبر من الحویصالت وان . في االناثFetal gilt من اً یوم90-50بعد

. بعد االخصاب130- 110عند الیوم Fetal calfفي اجنة العجالت وتوجدPostconceptionاالخصاب 
من الخالیا Single layerبطبقة واحدة Surroundedلیة ھي خالیا جرثومیة محاطة الحویصالت االو

وتظھر عادة على شكل مجامیع Parenchymaالحویصلیة او الحبیبیة، وھي توجد في منطقة النسیج الحشوي 

حویصلة اولیة وتكون موجودة في مبایض 75000وتقدر اعدادھا بحوالي Egg nestsتدعى اعشاش البیض 

مع استمرار النمو والنضوج الحویصلي على طول الحیاة التناسلیة لالناث فأن البقرة . Young calfلعجول الفتیة ا
بعض ھذه البویضات الكامنة تصل الى النضج ،Potential ovaبویضة كامنة 2500الكبیرة قد تمتلك فقط 

  .االخصاب وتطور الموالیدلغرضDuct systemوتتحرر الى النظام القنوي Full maturityالكامل 

اً وبذلك فأن مجموع البویضات التي یمكن ان تنتج موالید،Atreticتحلل الالحویصالت تبدأ بالتطور ثم اكثر
  .ل حیاة االناثاھو اكبر بكثیر من البویضات التي تتحرر فعلیاً خالل دورات الشبق طو
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قشرة ) 4-2(ویظھر الشكل . النمو والنضجمنConstant stateالحویصالت عادة تكون في حالة مستمرة 
ان مرحلة الحویصلة االولیة تتبع . المبیض النثى نشطة جنسیاً یبین المراحل التطوریة للحویصالت المبیضیة

البویضة الكامنة والمحیطة بالبویضة الكامنة، Proliferation of granulose cellsبتكاثر الخالیا الحبیبیة 

اثناء في بعد ذلك و. Secondary follicleكثر من الخالیا الحبیبیة تدعى بالحویصلة الثانویة المحاطة بطبقتین او ا

بالتكون ویتجمع سائل ما بین الخالیا الحویصلیة وینتشر Antrumتطور الحویصلة یبدأ التجویف الحویصلي 
، Tertiary follicleبینھا، وعندما یبدأ التجویف الحویصلي بالتكون تصنف الحویصلة على انھا حویصلة ثالثیة 

السائل . Graafian follicleالناضجة تظھر على سطح المبیض وتدعى ایضا بحویصلة كراف ثیةالثالالحویصلة 

Viscous fluidوھو سائل لزج Liquor folliculiفي تجویف حویصلة كراف یدعى السائل الحویصلي الموجود
عوامل غیر ھرمونیة تساعد في وبالھرمونات الستیرویدیة التناسلیة وعدد من الھرمونات االخرى اً یكون غنی

  .تنظیم وظیفة المبیض

  

  

  

  

  

  

  

  جنسیا یبین المراحل التطوریة للحویصالت المبیضیةمقطع من قشرة مبیض النثى نشطة ) 4-2(الشكل 

مقطع نسیجي لمبیض كامل یبین منطقتي القشرة واللب واالربطة المعالقیة واالوعیة ) 5-2(وتظھر الصورة 

  .BVالدمویة 
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مقطع نسیجي لمبیض كامل یبین منطقتي القشرة واللب واالربطة المعالقیة واالوعیة ) 5- 2(صورة 

  BVالدمویة 

حویصلة كراف حیث یظھر من خاللھا البویضة االولیة والتجویف الحویصلي ) 6-2(الصورة فيویظھر 
  .والخالیا الحویصلیة وطبقات القراب الداخلي والخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حویصلة كراف محاطة بالغشاء القاعدي وخالیا القراب) 6-2(الصورة 
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  .الثالثیةمقطع نسیجي لمبیض یبین فیھ الحویصالت االولیة والثانویة و) 7-2(وتظھر الصورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثیةمقطع نسیجي لمبیض یبین فیھ الحویصالت االولیة الثانویة و) 7-2(الصورة 

 Functionalكراف تم تمییزھا وھي ذات اھمیة وظیفیةطبقات متعددة من الخالیا في حویصالت 
importance . ًالطبقة الخارجیة ھي طبقة من الخالیا األكثر تلیفاMore fibrous cell layer وتدعى القراب

الطبقتین من ھاتینTheca internaوتوجد داخل ھذه الطبقة طبقة القراب الداخلي . Theca externaالخارجي 
عمالویمكن تمییزھا مجھریاً بأستCapillary networkالخالیا تزود بالدم عن طریق شبكة االوعیة الشعریة 

Thecal cellsخالیا القراب . Special histological staining techniqueتقنیة التصبیغ النسیجي الخاصة 
سبب بتوسع الحویصلة واندفاعھا الى منطقة اللب تتCapillary networkوشبكة االوعیة الدمویة الشعریة 

Medulla . الغشاء القاعديBasement membrane یفصلSeparates ما بین خالیا القراب الداخلي

الى ھذه الخالیا Vascular system، وھو یمنع دخول الجھاز القنوي Granulosa cellsوالخالیا الحبیبیة 

  ).6- 2صورة (

Cumulus oophorusذلك فأن الركام المبیضي فضالً علىیط بالتجویف الحویصلي، الخالیا الحویصلیة تح
البویضة الكامنة تبقى على الركام المبیضي مع الخالیا الحبیبیة و،یوجد على احد جوانب التجویف الحوصلي

لمحیطة الخالیا الحبیبیة ا. Loose matrixاالخرى التي تتوسع حول البویضة الكامنة في قالب غیر ثابت 
كال من خالیا القراب والخالیا الحبیبیة تعمل . corona radiateبالبویضة الكامنة یطلق علیھا باالكلیل الشعاعي 

Androgenالفرضیة المقبولة ھي ان خالیا القراب الداخلي تنتج االندروجین . على انتاج ھرمون االستروجین
الى االستروجین من خالل انزیم االروماتیز Conversionالذي ینتشر من خالل الغشاء القاعدي لتحویلھ 

Aromatase enzymeكما ان الخالیا الحبیبیة تعمل على انتاج ھرمون البروجسترون . في الخالیا الحبیبیة
تفرز ایضا مركبات اخرى توجد عادة في السائل الحویصلي والتي تساعد ، وبصورة اساسیة من الجسم االصفر

كل من Expellingوتنفث Follicle rupturesعند االباضة تتمزق الحویصلة . على تنظیم وظیفة المبیض



 اما:  ز اياما  
  

31

عند . السائل الحویصلي وبعض الخالیا الحویصلیة والبویضة الى تجویف الجسم بالقرب من فتحة قناة البیض
بیبیة محتویة على الخالیا الحSticky massخروج البویضة فأنھا تكون محاطة باالكلیل الشعاعي وكتلة لزجة 

في بعض االنواع فأن االكلیل . الى اسفل قناة البیضھا قناة البیض وتحركPicking upتلتقطھا اذاالخرى 

بسرعة وتكون غیر Shedفي وقت االخصاب، وفي انواع اخرى فأن ھذه الخالیا تسقط اً الشعاعي یكون موجود
  .موجودة عند االخصاب

الحویصلة . في موقع االباضةBlood clotن بقعة دمویة الحویصلة یحصل نزف وتتكوRuptureمع تمزق 

الجسم النزفي ھذا یستبدل و،Corpus hemorrhagicumالممزقة مع تجویفھا الممتلئ بالدم تدعى الجسم النزفي 

یتكون بسرعة من خلیط من Solid bodyوھو جسم صلب غیر مجوف Corpus Luteumبالجسم االصفر 

) 8-2(ویظھر من خالل الصورة ). 4-2شكل (Thecal and granulose cellsخالیا القراب والخالیا الحبیبیة 
  .الثالثیةمقطع نسیجي لمبیض بقرة یبین الجسم األصفر والحویصلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ى االسفل منھالجسم األصفر في مبیض بقرة بالغة مع وجود حویصلة ثالثیة ال) 8- 2(صورة 

لون ابیض رمادي افي االبقار والفرس لكنھ یكون ذYellowish colorلون مصفر االجسم االصفر یكون ذ
Grayish whiteمن الخالیا موجودة في الجسم االصفر، النوع ان ممیزانھنالك نوع. في النعاج والخنازیر

وعندما تكبر . االول ھو خالیا صفراء صغیرة منشأھا خالیا القراب وخالیا صفراء كبیرة منشأھا الخالیا الحبیبیة
فأن الخالیا الحبیبیة تكتسب تراكیب اضافیة من المایتوكوندریا والمكونات Enlargingھذه الخالیا وتتطاول 

یتم تزوید الجسم االصفر باالوعیة الدمویة بصورة جیدة . رى التي تتطلبھا عملیة تخلیق البروجسترونالخلویة االخ
وفي Holstein heiferفي عجالت الھولشتاین . یعد المصدر الوحید في المبیض النتاج ھرمون البروجسترونو

یام یكون قد نمى لیصل قطره الى ا9-5ملم وبین 8من دورة الشبق فأن معدل قطر الجسم االصفر ھو 4-1الیوم 

من دورة الشبق في 16-15ملم عند الیوم 20.5یصل الیھ ھو Maximum sizeملم وان اقصى حجم 15
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الجسم االصفر . Enlargement cellsھذه الزیادة في الحجم تعود الى توسع الخالیا . العجالت غیر الحوامل

عندما . 21- 18ملم عند الیوم 12.5مع معدل قطر Regresses in sizesبعدھا یصغر وینحسر في الحجم 
یفقد لونھ تدریجیاً ویظھر كندبة اذبنحسر الجسم االصفر ویصغر لن یكون ھنالك انتاج كبیر من البروجسترونات، 

. Corpus albicansیدعى عندھا بالجسم االبیض اذعلى سطح المبیض Small white scarبیضاء صغیرة 
  .الحیوان فأن الجسم االصفر سوف لن یضمحل حتى نھایة الحمل ألكثر االنواعاما في حالة حمل

2-ة ا   Oviduct  

 Pair ofھي عبارة عن زوج من االنابیب الملتفة Fallopian tubeقناة البیض تدعى ایضا قناة فالوب 
convoluted tubesو طرف قرن الرحم تمتد من المنطقة قرب المبیض وتنتھي لتصبح متصلة مع قمة اTips 

of uterine horn . وظیفتھا نقل البویضاتova والحیامنSpermatozoa التي یجب ان تنقلConveyed
Site of fertilizationتمثل موقع االخصاب كما انھا. Opposite directionفي اتجاھین متعاكسین 

  . Embryoللجنین Early cell divisionsواالنقسامات الخلویة المبكرة 

سم طوالً ألكثر انواع الحیوانات المزرعیة وھي تقسم الى ثالثة 30- 20یصل طول قناة البیض الى حوالي 
مع Infundibulumفتحة قناة البیض القریبة من المبیض تدعى بالقمع ). 9-2شكل (Three segmentsمقاطع 

في . البویضة بعد اباضتھاCaptureوالتي تنفع في التقاط Fimbriaحاشیتھ المھدبة وتدعى بالمنطقة المھدبة 

حول Bursaوانواع اخرى فأن القمع یشكل كیس Minkوالمنك Rabbitواالرنب Catبعض االنواع مثل القط 
وھنالك . في االبقار واناث الماعز والنعاج والخنازیر واالفراس فأن القمع یكون منفصل عن المبیض. المبیض

في الطبقة المخاطیة وان اكثر الخالیا الطالئیة في منطقة القمع تكون مھدبة Numerous foldsطیات عدیدة 

Ciliated.  

طبقات ممیزة من الخالیا، الطبقة الخارجیة تألف ، فأن قناة البیض تحتوي على ثالثHistologicallyنسیجیا 

الطبقة الوسطى تتألف من كل من . Tunica serosaاساساً من االنسجة الرابطة وھي تسمى بالغاللة المصلیة 
 Tunicaوھي تسمى بالغاللة العضلیة Circularوالدائریة Longitudinalااللیاف العضلیة الناعمة الطویلة 

muscularis اما الطبقة الداخلیة فھي تتألف من كل من الخالیا الطالئیة االفرازیة ،Secretary epithelial 
cellsمھدبة والخالیا الطالئیة الCiliated epithelial cells وھي تسمى بالغاللة المخاطیةTunica mucosa .

موجود في بقیة الجھاز القنوي االنثوي مع بعض االختالف في الطبقتین نفسھالترتیب النسیجي االساسي 
  .الداخلیتین التي سوف نذكرھا عند شرحنا لألعضاء بصورة منفصلة
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  قناة البیض في بقرة موضحاً فیھ المناطق الرئیسیة الثالثة المكونة لھا) 9-2(شكل 

ملم وھي تمثل حوالي نصف طول 5-3وھي المقطع الوسطي یكون قطرھا حوالي Ampullaمنطقة االمبولة 
Longitudinal foldsطیة طولیة 40-20لالمبولة تكون من Mucosal liningالخطوط المخاطیة . قناة البیض

وان اكثر انواع  المخاطیة الموجودة في منطقة . تزید بدرجة كبیرة من المساحة السطحیة لتجویف االمبولةالتي 
  .االمبوال ھي تكون مھدبة مع وجود بعض الخالیا االفرازیة

في االمبوال فأن قناة البیض . طبیعیا تجرف البویضة الى قناة البیض من خالل الخالیا الطالئیة المھدبة للقمع
 Cuboidal، شكلھا مكعب الى عامودي Simple ciliated cellsمبطنة بطبقة من الخالیا المھدبة البسیطة تكون

to columnar .ومن . ومن خالل المقطع العرضي فأن البطانة المخاطیة تكون شدیدة التعقید مكونة طیات عدیدة

  . حررة من خالل حركة االھدابتسیر البویضة المتLabyrinthine passage wayخالل ھذا الممر المعقد 

Sweepsاالھداب بحركتھا تعمل على جرف . تغطى بطبقة طالئیة مھدبةProjectionsھذه النتوءات 
البویضة المتحررة الجدیدة الى النھایة العلیا لقناة البیض، وان االھداب والعضالت الموجودة في جدار قناة البیض 

  .تدفع البویضة بأتجاه الرحم
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الطبقة . وھي الجزء التالي من قناة البیض بعد القمع تكون الجزء االطول واالكبر قطراً من قناة البیضاالمبوال 
الجدار الخارجي العضلي لألمبوال یزداد صالبة كلما تقدمنا بأتجاه . الطالئیة المبطنة لھا ھي نفسھا التي تبطن القمع

  .یتألف من عضالت ملساءالذيالرحم 

وقد تكون في Columnar ciliatedخاطیة في االمبوال ھي عبارة عن خالیا عمودیة مھدبة الطبقة الطالئیة الم

ال تستطیع Zygoteالبویضة او البیضة المخصبة . Pseudostratifiedبعض المناطق متعددة الطبقات كاذبة 
الت المبطنة لقناة تحریك نفسھا ولذلك فھي تتحرك بفعل االھداب المبطنة لقناة البیض والتقلصات الحاصلة للعض

- 1810(م من قبل العالم الفسیولوجي السویسري كابرییل فالنتاین 1831االھداب تم اكتشافھا في عام . البیض

  .في قناة البیض للدجاج) م1833

التركیب المعقد وااللتفافات الموجودة في االمبوال مھمة، ففي اللبائن بصورة عامة فأن االخصاب یحدث في قناة 
في الرحم، وفي الوقت الذي تدخل فیھ البیضة المخصبة الى الرحم لحدوث عملیة االنغراس فأن البیض ولیس

لى المراحل االولیة من االنقسام یجب ان تحدث في قناة البیض ولذلك فأن التطور الفائق لمنطقة االمبوال یعمل ع
عملیة االخصاب ومن ثم حدوث تقدم البویضة لكي تصل الى منطقة االخصاب في الوقت المحدد لھا لتتم بطء

  .االنقسامات االولیة والدخول الى الرحم

والتي تمثل المقطع الثالث من قناة البیض، ویحدث ھذا االرتباط عند Isthmusترتبط االمبوال بمنطقة البرزخ 
انھا ونقطة االلتقاء ھذه من الصعب تحدید مك Ampullar-isthmic junctionنقطة التقاء االمبوال بالبرزخ 

وھو یوصف بأنھ تركیب فسیولوجي یعمل على ابقاء البویضة Difficult to locate anatomicallyتشریحیا 
یبلغ قطره والبرزخ یكون اصغر من االمبوال . االخصاب یحدث عند ھذه النقطة. عدة ساعات خالل رحلة انتقالھا

ویمكن تمییزه بصورة ادق من خالل .القطرفيالشيبعضضیقاً یكونفأنھاسمھالیھیشیروكما،ملم0.5-1

طیات مخاطیة 8- 4حتوي على تاذاالمبوال بمنطقةمقارنةكثیرااقلتكونالمخاطیةالطیاتامتالكھ لعدد من 

Mucosal folds،سمكاً اكثرالعضلي لمنطقة البرزخكون الجدارفضالً علىgreatly thickened . النسبة

ھي میزة اساسیة Ciliated cellsنسبة الى الخالیا المھدبة Secretary cellsزیة العالیة من الخالیا االفرا
كما. البرزخ یعمل على نقل الحیمن المتحرك الى موقع االخصاب مع تصفیة وترشیح الحیامن المیتة. للبرزخ

فأن عموماً و. Uterotubal junctionیتصل مع طرف قرني الرحم عند نقطة االتصال الرحمي االنبوبي 

  . لقناة البیض یتم تحفیزھا باالستروجین ویتم تثبیطھا بالبروجستیناتContractile activityالفعالیة التقلصیة 

یكونالبرزخجدارفإنیكنمھما،Deceptiveوھميانخفاضھوالبرزخقطرفيالحاصلاالنخفاض
انفتاحاً اووضوحاً اكثریكونتجویفھانكماباالمبوالمقارنةماحدالىMore muscularاكثراً عضلی

Patent .النجميالشكلStar shapeوغیابالطولیةالطیاتالىیعودالعرضيالمقطعفيالبرزخلتجویف

  .Obstructing convolutionsالمتعرجةااللتفافات

3-ا   Uterus  

بالنسبة للبقرة والخنزیرة . Cervixحتى عنق الرحم ن نقطة االتصال الرحمي االنبوبي مExtendsالرحم یمتد 

لكل من الخنزیرة Uterine hornsكما یمثل قرني الرحم . سم60-35والفرس فأن الطول الكلي قد یتراوح بین 
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من الطول الكلي للرحم، بینما في الفرس فأن قرني الرحم تشغل % 90-80وانثى الماعز والنعجة والبقرة حوالي 

ان رحم النعجة وانثى الماعز ھي اصغر من نصف حجم االنواع المذكورة . الطول الكليمن % 50حوالي 

قبل . Fetusوالجنین Embryoالمضغة Nourishوتغذیة Retainحفظ الوظیفة األساسیة للرحم ھي . خرىاال
ي او من الحلیب الرحم) الموجود ضمن المضغة(Yolkان تتصل المضغة بالرحم فأنھا تتغذى على المح 

Uterine milk الذي یفرز من خالل الغدد الموجودة في الطبقة المخاطیةMucosal layerبعد االرتباط . للرحم

  .Placentaونواتج االیض تنقل بین االم والجنین عن طریق المشیمة Nutrientsبالرحم فأن المواد المغذیة 

فقط من ھذه االنواع موجودة في اثنان ،)10-2شكل (من االرحام موجودة في الحیوانات عدة ھنالك انواع 

تكون موجودة في الخنازیر واالبقار واناث Bicornuate hornsاالرحام ثنائیة القرن . الحیوانات المزرعیة

مباشرة مع الذي یقع امام قناة عنق الرحمSmall uterine bodyتتمیز بصغر جسم الرحم و. الماعز والنعاج
قرني الرحم للبقرة والنعجة قرب جسم الرحم یعطي االنطباع Fusionدماج انوجود قرني رحم طویلین، ان

Impression بكبر جسم الرحم وفي بعض االحیان یؤدي الى ان یصنف الرحم على انھ رحم ثنائي المسكن

Bipartite uterus . ًوتعقیداً الخنزیرة لھا قرني رحم اكبر مما ھو موجود في البقرة وقد یكون اكثر التفافا

Convoluted ،الفرس وMareخالل الحمل في االفراس فأن جسم الجنین یتمدد الى . ثنائي المسكناً یمتلك رحم
 Monotocousجسم الرحم في االنواع احادیة الوالدة Occupyكال قرني الرحم، بینما االجنة ال تشغل 

speciesالمزدوج الرحم. التي تكون ارحامھا من النوع ثنائي القرنDuplex uterus   فأنھ یتألف من قرني

واالرانب وخنازیر Ratرحم كل منھما لھ عنق رحم منفصل یفتحان سویة في المھبل وھي موجودة في الجرذان 

وھو عبارة عن جسم Simple uterusالرحم البسیط . والحیوانات الصغیرة االخرىGuinea pigsغینیا 

  .Primatesرني رحم وھو موجود في االنسان والقرود وال یحتوي على قPear shaped bodyكمثري الشكل 
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  انواع االرحام الموجودة في الحیوانات) 10-2(شكل 

الطبقة الوسطى . ھي الطبقة الخارجیة من الرحمTunica serosaوكما في قناة البیض، فأن الغاللة المصلیة 
وتتألف ھذه الطبقة من طبقتین رقیقتین طولیتین من العضالت . Myometriumھي الطبقة العضلیة الرحمیة 

االستروجین یزید من نشاط الطبقة العضلیة للرحم معطیة ایاه . الناعمة مع طبقة دائریة سمیكة تتداخل بینھا
ة البروجستینات تقلل من نشاط الطبقة العضلیة للرحم مؤدیو،Turgidویبدو كأنھ منتفخ Firmالصالبة او الثبات 

ان الطبقة العضلیة للرحم تكون اكثر تعقیدا من بقیة الجھاز القنوي . Flaccidى جعل الرحم اكثر ترھالً وارتخاءً ال

الطبقة العضلیة Vascularityاالستروجینات تزید من وعائیة . Simple glandsوتحتوي على غدد بسیطة 
البروجستینات تعمل على زیادة نشاط الغدد و. یةأن االستروجینات تحفز نمو الغدد الرحمكما . وتزید من سمكھا

Synergistic actionsالفعل التآزري . Uterine milkوافراز الحلیب الرحمي Branchالرحمیة وتفرعھا 
الطبقة العضلیة الرحمیة . Pregnancyلالستروجینات والبروجستینات على بطانة الرحم ھو لتھیئة الرحم للحمل 

في الجسم، Largest single piece of smooth muscleالعضالت الناعمة ھي اكبر قطعة مفردة من
فيكثیراً تختلفEndometriumالرحمبطانةان. وحجمھا ومداھا ال یمكن ان یقدر من خالل المایكروسكوب

Consistent featuresالثابتةالخصائصبعضھناكولكنالشبق،دورةمنالمرحلةعلىاعتماداً مظھرھا



 Simple to الطبقات كاذبة متعددة الى
 جداً  عمیقة تكون Lamina propria الـ

 تكیف او /و الجنین لتغذیة ضروریة مواداً 

  .الجھاز التناسلي لبقرة یالحظ فیھ قرني الرحم وجسم الرحم وبطانة الرحم

  الجھاز التناسلي لبقرة یالحظ فیھ قرني الرحم وجسم الرحم وبطانة الرحم

 Extraembryonicان بطانة الرحم تزود میكانیكیة معینة لألرتباط باالغشیة الجنینیة الخارجیة 
ومع . Placentationوان ناتج ھذا االرتباط یشكل المشیمة والعملیة تدعى التمشیم او التسخید 

الجنین وان المخلفات االیضیة الناتجة  تشكل المشیمة فأن المواد الغذائیة الموجودة في دم االم یمكن ان تنتقل الى دم
طبیعة االتصال المشیمي . في جسم الجنین یتم انتقالھا عن طریق الدم الى الدورة الدمویة االمیة للتخلص منھا

من المشائم تدعى بالمشیمة الفلقیة  اً االبقار واناث الماعز والنعاج تمتلك نوع
من االغشیة الجنینیة الخارجیة تخترق 

وھذا االرتباط یكون عبارة عن نتوءات 

قمیص تبرز من بطانة الرحم الداخلیة حیث یتم احاطتھا بالفلقات الجنینیة لتكون اشبھ بزر ال

Placentome . اً ارتباط 120-70ھنالك 
في النعاج واناث الماعز وھذه تكون اصغر من تلك الموجودة في 

Diffuse placental . وتقع االغشیة الجنینیة
الزغابات المشیمیة او الخمل المشیمي تتوسع الى بطانة 

  .مقارنة بما موجود في البقرة وانثى الماعز والنعجة

 Uterineیالحظ تجویف الرحم والغدد الرحمیة 
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الى بسیطة عمودیة تكون ما غالباً  للرحم المبطنة الطالئیة

pseudostratified columnar الـ. المھدبة الخالیا على محتویة وغیر

مواداً  تنتج التي Uterine glands الرحمیة الغدد على

Capacitation of sperms.  

الجھاز التناسلي لبقرة یالحظ فیھ قرني الرحم وجسم الرحم وبطانة الرحم) 11

الجھاز التناسلي لبقرة یالحظ فیھ قرني الرحم وجسم الرحم وبطانة الرحم) 11- 2

ان بطانة الرحم تزود میكانیكیة معینة لألرتباط باالغشیة الجنینیة الخارجیة 

وان ناتج ھذا االرتباط یشكل المشیمة والعملیة تدعى التمشیم او التسخید 
تشكل المشیمة فأن المواد الغذائیة الموجودة في دم االم یمكن ان تنتقل الى دم

في جسم الجنین یتم انتقالھا عن طریق الدم الى الدورة الدمویة االمیة للتخلص منھا
االبقار واناث الماعز والنعاج تمتلك نوع. تختلف بین انواع الحیوانات
Cotyledonary plac . الزغابات المشیمیةChorionic villi  من االغشیة الجنینیة الخارجیة تخترق

وھذا االرتباط یكون عبارة عن نتوءات . الموجودة في بطانة الرحم Carunclesاللحیمات 

تبرز من بطانة الرحم الداخلیة حیث یتم احاطتھا بالفلقات الجنینیة لتكون اشبھ بزر ال

Placentomeوان مجموع الفلقات الجنینیة واللحیمات تدعى بالمشیمة 
في النعاج واناث الماعز وھذه تكون اصغر من تلك الموجودة في  96-88في البقرة عند نھایة الحمل و 

Diffuse placentalتشر الخنزیرة والفرس تكون المشیمة فیھا من النوع المن
الزغابات المشیمیة او الخمل المشیمي تتوسع الى بطانة . الخارجیة لھا في الطیات الموجودة على بطانة الرحم

مقارنة بما موجود في البقرة وانثى الماعز والنعجة Fragile attachmentالرحم في اتصال ھش 

یالحظ تجویف الرحم والغدد الرحمیة  اذیب النسیجي لبطانة الرحم الترك) 12- 

 اما:  ز اا
  

الطالئیة الطبقة ان منھا

pseudostratified columnar
على بأحتوائھا وتتمیز

Capacitation of sperms الحیامن

11-2(وتبین الصورة 

  

  

  

  

  

  

  

2(صورة 

ان بطانة الرحم تزود میكانیكیة معینة لألرتباط باالغشیة الجنینیة الخارجیة 

membrane . وان ناتج ھذا االرتباط یشكل المشیمة والعملیة تدعى التمشیم او التسخید
تشكل المشیمة فأن المواد الغذائیة الموجودة في دم االم یمكن ان تنتقل الى دم

في جسم الجنین یتم انتقالھا عن طریق الدم الى الدورة الدمویة االمیة للتخلص منھا
تختلف بین انواع الحیوانات
Cotyledonary placenta

Penetrate  اللحیمات

Projections تبرز من بطانة الرحم الداخلیة حیث یتم احاطتھا بالفلقات الجنینیة لتكون اشبھ بزر ال

Buttonlike . وان مجموع الفلقات الجنینیة واللحیمات تدعى بالمشیمة
في البقرة عند نھایة الحمل و  اً فلقی

الخنزیرة والفرس تكون المشیمة فیھا من النوع المن. االبقار
الخارجیة لھا في الطیات الموجودة على بطانة الرحم

الرحم في اتصال ھش 

- 2(وتبین الصورة 
glands.  
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  التركیب النسیجي لبطانة الرحم) 12- 2(صورة 

4-ا    Cervix  

10-5في معظم الحیوانات المزرعیة یبلغ طول عنق الرحم حوالي . عنق الرحم ھو احد اجزاء القناة التناسلیة
ویتصل الجزء االمامي منھ بجسم الرحم في حین یوجد الجزء . سم ویقع بین المھبل والرحم5-2.5سم وقطره 

یعمل على Protrusionتوء او البروز ھذا الن. Protrudes back into the vaginaالخلفي بارزاً في المھبل 

 Cervicalبعض الشئ بعیداً عن فتحة عنق الرحم Inseminating rodsقصبة التلقیح Deflectsانحراف 
opening اذا لم تتم العملیة جیداً عند التلقیح االصطناعيArtificial insemination.  

طیات 4-3ھنالك . بالمقارنة مع جدران المھبلDenseوكثیفة Thickكما ان جدران عنق الرحم تكون سمیكة 

یمكن التحسس بھا عن طریق الجس عبر وAnnular foldsاو حلقات في عنق الرحم تدعى بالطیات الحلقیة 

اثناء دفع قضیب فيھذه الطیات یجب ان یتم التحسس بھا عن طریق المستقیم. Rectal palpationالمستقیم 
تحتوي قناة عنق الرحم في االبقار والنعاج واناث الماعز على حافات متشابكة اذ. التلقیح من خالل المھبل

تعمل على حمایة الرحم من  Annular ringsتعرف بالـ Transverse interlocking ridgesومتداخلة 
وتكون حافاتھا مرتبة بشكل لولبيFunnel shapedقناة عنق الرحم في البقرة یكون شكلھا قمعي . الملوثات

Corkscrew configuration والتي تتوافق مع حشفة القضیبGlans penisاما في الفرس فأن . في الخنزیر
  .من بقیة انواع الحیوانات المزرعیةقناة عنق الرحم تكون اكثر انفتاحاً 

ان فضالً على. ، منھا منع االصابة المیكروبیة للرحمImportant functionعنق الرحم لھ وظائف مھمة 
وبصورة عامة اذا . اثناء عملیة التلقیح االصطناعيفيمقدمة عنق الرحم تعد المكان المثالي لوضع السائل المنوي

تم وضع السائل المنوي في مقدمة عنق الرحم بواسطة قصبات التلقیح او عن طریق ھجرة الحیامن من المھبل 
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Reservoirفأن عنق الرحم یعمل كمخزن Natural serviceبأتجاه عنق الرحم بعد عملیة التلقیح الطبیعي 
یزود عنق الرحم البیئة المثالیة للحیامن للبقاء على قید الحیاة، كما اذ. للحیامن بالنسبة لالبقار واالغنام والماعز

انھا تعمل على تصفیة الحیامن المیتة بینما تمر الحیامن المتحركة من الطبقة المخاطیة لعنق الرحم الى الرحم، 
  .وضع السائل المنوي في منطقة عنق الرحم اثناء التزاوج الطبیعي بالنسبة لألفراس والخنازیرویتم 

الشبق مرحلةافرازات عنق الرحم عادة تكون سمیكة ولزجة، ولكن ھذه السوائل عادة ما تصبح خفیفة عند 
یمكن مالحظتھا كإفرازات من Mucusبعض المواد المخاطیة . انتقال الحیامن الى الرحمFacilitateلتسھیل 

خالل الحمل فأن االفرازات المخاطیة ھذه تصبح سمیكة وعلى شكل سدادة . الشبقفي مرحلةVulvaفتحة الحیا 

وان تمزق وتحطم ھذه السدادة بصورة . الحملفي مدةتعمل على غلق ھذه القناة في االناث Thick plugسمیكة 

عنق الرحم او طیات عنق الرحم . Abortionثال یؤدي الى االجھاض عرضیة من خالل ادخال قصبة التلقیح م
او بكتریا Foreign materialلحمایة الرحم من اي مواد غریبة Physical barrierتعمل كحاجز فیزیاوي 

  .خالل الحمل

.التركیب النسیجي یتألف من جدار عضلي سمیك وقوي جدا مع وجود نسبة عالیة من االنسجة الرابطة فیھا
قادراً على تجعلھعند الجس، كما Rubberyالعضالت واالنسجة الرابطة تجعل عنق الرحم قویاً ومطاطیاً 

الصورة فيویظھر . لعنق الرحمExternal orificeلیعمل على غلق الفتحة الخارجیة Contractionالتقلص 

من النوع المكعب اما السطح فأنھ یطوى القناة مبطنة بخالیا طالئیة بسیطة . مقطع طولي لقناة عنق الرحم) 2-13(

Folded لتكوین خبایا او تجاویف عنق الرحمCervical crypts.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقطع طولي لقناة عنق الرحم) 13- 2(صورة 

یظھر من خاللھا الطیات والخالیا الطالئیة المبطنة اذمقطع نسیجي لمنطقة عنق الرحم ) 14-2(وتبین الصورة 
  .لھا
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  یظھر من خاللھا الطیات والخالیا الطالئیة المبطنة لھاومقطع نسیجي لمنطقة عنق الرحم ) 14-2(الصورة 

5-ا Vagina

–25طولھ حوالي . Elasticومطاطي Thin walledالمھبل عبارة عن تركیب انبوبي الشكل ذو جدار رقیق 

بالنسبة لالبقار والنعاج واناث . سم في الخنازیر واناث الماعز والنعاج15-10سم في االبقار والفرس و 30
الماعز فأن السائل المنوي یتم قذفھ في النھایة االمامیة للمھبل بالقرب من فتحة عنق الرحم خالل التزاوج الطبیعي 

Natural mating ویمثل المھبل العضو االنثوي للجماعCopulation.  

بطبقة من العضالت Overlaysوتغطى Tunica serosaالطبقة الخارجیة المكونة لھ ھي الغاللة المصلیة 
 Circular and longitudinalمتألفة من كل من االلیاف الدائریة والطولیة Smooth muscle layerالناعمة 

fiber . یا الطالئیة الحرشفیة متعددة الطبقات االنواع فأن الطبقة المخاطیة تتألف من الخالاكثرفيStratified 
squamous epithelial cells . ھذه الخالیا الطالئیة المتقرنةEpithelial cells cornifyمن تتكاثر خالیاھا

Vaginal smearsالمسحات المھبلیة . تحت تأثیر االستروجینBe come cells without nucleiدون نواة 
ھذه الطبقة . Laboratory animalsفي الحیوانات المختبریة وال سیماكوسیلة لتحدید الشبق تستعملیمكن ان 

او للحمایة Lubricatingعند وقت الشبق تنفع كوسیلة للتزییت Cornified cellsمن الخالیا المتقرنة 

Protective لكي تمنع الكشط او الحكAbrasions ،مورة في جدار یوجد بداخلھا غدد مطاذخالل الجماع

  .لالبقارVestibuleالمھبل وفتحة الحیا والـ ) 15-2(وتبین الصورة . المھبل
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Vestibuleتوضح المھبل وفتحة الحیا والـ ) 15-2(الصورة 

6-ا   Vulva  

واالجزاء المرتبطة بھا والشفة Vestibuleفتحة الحیا او الفتحة التناسلیة الخارجیة تتألف من كل من الدھلیز 

Labia .سم 12- 10حیث یكون طولھ حوالي . الدھلیز ھو ذلك الجزء المشترك لكل من الجھازین التناسلي والبولي
. في االبقار واالفراس، وحوالي نصف ذلك الطول في الخنازیر وحوالي ربع ذلك الطول في النعاج واناث الماعز

عند Hymenغشاء البكارة . External urethral orificeفتحة االحلیلیة الخارجیة الدھلیز یرتبط بالمھبل عند ال
كما . في االبقار والخنازیرLess prominentتلك النقطة یكون واضحا في النعجة والفرس ولكنھ أقل وضوحاً 

 Suburethralیقع خلف الفتحة االحلیلیة الخارجیة مباشرة ) مسدود من احد طرفیھ(یوجد جیب اعوري 
diverticulum . تتألف الشفة من الشفیران األصغرانLabia minora وھي الطیات الداخلیةInner folds

والشفیران . لفتحة الحیاOuter foldsوھي الطیات الخارجیة Labia majoraلفتحة الحیا والشفیران الكبیران 
غیر واضحة في الحیوانات المزرعیة، في الذكر وھي Sheathاو الغمد Prepuceاالصغران یماثالن القلفة 

وھما الجزء الظاھر للخارج في الجھاز التناسلي . في الذكرScrotumالشفیران الكبیران یماثالن كیس الصفن 

حتى الطبقة المخاطیة Fine hairوفي االبقار یغطى الشفیران الكبیران بشعر ناعم . االنثوي في االناث

Mucosa . والبظرClitorisأس القضیب یماثل رGlans penis سم داخل 1في الذكر، وھو یقع عند حوالي

اثناء فيوتنتصبSensory nervesوھي تحتوي على انسجة قابلة لألنتصاب وتزود باالعصاب الحسیة . الشفة
  .الشبق
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 و ا ات وما  

Hormones, Growth factors and Reproduction  

 Centralھاز العصبي المركزي لقد عرف منذ زمن طویل بأن السیطرة على تناسل اللبائن تبدأ من خالل الج
nervous system)CNS(یتم تنظیم التناسل عن طریق جھازین منفصلین اذTwo separate systems ھما

أن تحت ك تم اكتشاف بعد ذل. Endocrine systemوجھاز الغدد الصماء )CNS(الجھاز العصبي المركزي 

الغدة النخامیة -خالل النظام البوابي لتحت المھادیعمل على ربط كال الجھازین من Hypothalamusالمھاد 
Hypothalamus – hypophyseal portal system لتنسیقCoordinateعموماً فأن عدد . وظائف الغدد

ال یمكن ان یتم تفسیرھا فقط على اساس السیطرة الصمیة العصبیة Phenomenaمن الظواھر 

Neuroendocrine control األخیرین شھدا اكتشاف النواقل الكیمیائیة ، لذلك فأن العقدینChemical 
messengers او عوامل النموGrowth factors ، ووجود انظمة تنظیم اإلفراز ذات التأثیر الذاتي والموضعي

Autocrine and paracrine regulatory systemsھذه اإلكتشافات ساعدت على حل .ضمن المناسل

Unravelطع العلم شرحھا حتى اآلن عن السیطرة الصمیة العصبیةالظواھر التي لم یست.  

وتنظیم وظائف األجھزة التناسلیة لكل من Initiateكال من الجھازین العصبي والغدد الصماء تعمل على بدء 
الجھاز العصبي یقوم بالسیطرة على وظائف الجسم من خالل نبضات عصبیة كھربائیة سریعة مثل . الذكر واألنثى

، بینما جھاز الغدد الصماء یستخدم النواقل Musculoskeletal systemى الجھاز العضلي الھیكلي السیطرة عل
  .مثل النمو والتناسلالعملیات المختلفة في الجسم ببطءالكیمیائیة او الھرمونات لتنظیم

رازھا من قبل ان التعریف الكالسیكي للھرمون ھو عبارة عن مادة فسیولوجیة عضویة كیمیائیة یتم تصنیعھا وإف
Circulatory systemتنتقل الى جھاز الدوران وDuctless endocrine glandsغدد صماء عدیمة القنوات 

او تحفز Inhibitالھرمونات اما ان تثبط . Target organsلیقوم بدوره بنقلھا الى األعضاء المستھدفة 

Stimulate او تنظمRegulate الفعالیة الوظیفیةFunctional activityعموماً . للعضو المستھدف او النسیج
  .فأن بعض األعضاء مثل الرحم وتحت المھاد تنتج الھرمونات ولكن حالتھا ال تنطبق مع التعریف السابق للھرمون

الھرمونات المنتجة من الغدد الصماء فان الدراسات المنجزة خالل العقدین األخیرین اشارت الى فضالً على
. في التناسل) والتي یصطلح علیھا بعوامل النمو(Peptide growth factorلنمو الببتیدیة وجود دور لعوامل ا

على نمو وتطور تسیطرHormone related substancesھي مواد ذات عالقة بالھرمونات عوامل النمو 

امل النمو وعلى خالف الھرمونات فأن عو. Cultured cellsاألعضاء المختلفة واألنسجة والخالیا المزروعة 
  .تصنع وتفرز من قبل الخالیا في األنسجة المختلفة ومن ثم تنتشر الى الخالیا المستھدفة

ائق وطرBiochemical structureھذا الفصل سیتناول محورین، األول سیتطرق الى التركیب الكیموحیوي 

للھرمونات Feedback mechanismsومیكانیكیات التغذیة العكسیة Modes of communicationتصال اإل
ق اتصالھا ووظائفھا في ائاما المحور الثاني فسیتناول عوامل النمو وطر. الرئیسیة للتناسل في حیوانات المزرعة
  .العملیات التناسلیة للحیوانات المزرعیة
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  Endocrine glands       اد اء

لتحت Functional anatomyي قبل التطرق لھرمونات التناسل سنستعرض بشكل سریع التشریح الوظیف

 Pinealالصنوبریةوالغدة Gonadsوالمناسل Pituitary glandوالغدة النخامیة Hypothalamusالمھاد 
gland. المواقع المفترضة للغدد الصماء والتي تفرز الھرمونات التناسلیة في االبقار) 1-3(وتظھر الصورة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصماء التي تنظم التناسل في االبقارالمواقع المفترضة للغدد) 1-3(شكل 

1-ا د      Hypothalamus

 Thirdیشغل منطقة البطین الثالث اذ، Brainجداً من الدماغ اً صغیراً حیزOccupiesتحت المھاد یشغل 
ventricle ویمتد من منطقة التصالب البصريOptic chiasma الى األجسام الحلمیةMammillary 

bodies. وھنالك ارتباطات عصبیةNeural connections بین تحت المھاد والفص الخلفيPosterior lobe
، فضالً  Hypothalamic-hypophyseal tractالغدة النخامیة -من خالل قناة تحت المھادالغدة النخامیةمن 

للغدة النخامیة بین تحت المھاد والفص األماميVascular connectionsوجود ارتباطات وعائیة على 

Anterior pituitary lobe) الدم الشریاني ). 2-3شكلArterial blood یدخل الى النخامیة عن طریق

 Inferiorوالشریان النخامي السفليSuperior hypophyseal arteryالشریان النخامي العلوي 
hypophyseal artery  . الشریان النخامي العلوي یكون عقد شعریةCapillary loops عند اإلرتفاع المتوسط

Median eminence والجزء العصبيPars nervosa . من ھذه الشعیرات الدمویة یجري الدم الى النظام
جزء من . الغدة النخامیة والذي یبدأ وینتھي بالشعیرات الدمویة دون المرور من خالل القلب-البوابي لتحت المھاد

 Retrogradeمامي للغدة النخامیة یكون عن طریق التدفق الخلفي الرجعيالتدفق الوریدي الخارج من الفص األ
back flowجریان الدم . تحت المھاد الى تراكیز عالیة من ھرمونات الفص األمامي للغدة النخامیةالذي یعرض

حت لتنظیم وظائف تNegative feedback mechanismھذا یزود الغدة النخامیة بمیكانیكیة التغذیة العكسیة 
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 Short loopھذا النوع من التغذیة العكسیة یصطلح علیھ بالتغذیة العكسیة ذات الحلقة الصغیرة . المھاد
feedback.  

2-اة ا    Pituitary gland

 Bony، وھي منخفض عظمي Sella turcicaتقع الغدة النخامیة في الحفرة النخامیة من العظم األسفیني 
depressionالغدة مقسمة الى ثالثة مقاطع تشریحیة ممیزة . ة الدماغعند قاعدThree distinct anatomic 

parts وھي الفص األماميAnterior lobe والفص الوسطيIntermediate lobe والفص الخلفي
Posterior lobe . ھنالك اختالفات نوعیة بارزةRemarkable species variations في تشریح الغدة

  .ث یتطور الجزء الوسطي من الغدة النخامیة جیداً بالنسبة لالبقار والخیولالنخامیة حی

انواع الخالیا في الفص األمامي للغدة النخامیة تصنف عادة حسب خصائصھا عند التصبیغ الى الخالیا األلیفة 
 Agranularوالخالیا األلیفة للصبغات غیر الحبیبیةGranular chromophilsللصبغات الحبیبیة 

chromophils . الصبغات األلیفة تقسم الى حامضیةAcidophils وقاعدیةBasophils ھذا التصنیف تم ،

 Electronicوالمجھر األلكتروني Immunochemistryمع تقدم الكیمیاء المناعیة Revisedتعدیلھ 
microscope .تفرز اذمونات، الفص األمامي للنخامیة یمتلك خمسة انواع مختلفة من الخالیا تفرز ستة ھر

وتفرز خالیا المحرضات Growth hormoneھرمون النمو Somatotropesالخالیا المحرضة للنمو 

)Adenocorticotropic hormone)ACTHھرمون محرض قشرة الغدة الكظریة Corticotropesالقشریة 

وتفرز خالیا محرضات Prolactinھرمون البروالكتین Mammotropesوتفرز خالیا محرضات الغدة اللبنیة 
)Thyroid stimulating hormone)TSHھرمون محرض الغدة الدرقیة Thyrotropesالغدة الدرقیة 

 Follicleكل من ھرموني محفز نمو الحویصالت Gonadotropesواخیراً تفرز خالیا محرضات المناسل 
stimulating hormone)FSH( وھرمون اإلباضةLuteinizing hormone)LH(.  

3-ا      Gonads

  :دورین اساسیین ھماتؤديفي كال الجنسین فإن المناسل 

.Gametogenesisوتدعى بعملیة تولید األمشاج Germ cellsانتاج الخالیا الجرثومیة -1

.Gonadal hormonesإفراز الھرمونات التناسلیة -2

، وھذه Leydig cellsالمنویة تدعى بخالیا لیدك التي تقع بین النبیباتInterstitial cellsالخالیا البینیة 

Theca interna cellsالخالیا تفرز ھرمون التستوستیرون في الذكور في حین تعد خالیا القراب الداخلي 
Ruptureتمزقوبعد عملیة . المصدر الرئیسي لإلستروجین في اإلناثGraffian follicleلحویصلة كراف 

تستبدل بالجسم األصفر Granulosa cellsفإن خالیا القراب والخالیا الحبیبیة ) Ovulationاإلباضة (الحویصلة 

Corpus luteum)CL(الذي یعمل على إفراز ھرمون البروجسترون.  
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  یظھر انویة تحت المھاد وارتباط تحت المھاد بالغدة النخامیة) 2-3(شكل 

4-ة اا       Pineal gland  

من Neuroepithelial evaginationخارجي للظھارة العصبیة انبعاجتنشأ كEpiphysisلصنوبریة الغدة ا

للجسم الثفني Posterior endتحت النھایة الخلفیة Roof of the third ventricleسطح البطین الثالث 

Corpus callosum . الغدة الصنوبریة للبرمائیاتAmphibianیة ھي عبارة عن مستقبالت ضوئ
Photoreceptor ترسل معلومات الى الدماغ، في حین الغدة الصنوبریة للبائنMammalian عبارة عن غدة

  .صماء

والدورات Dark-light cycleالظالم -الفعالیة الھرمونیة للغدة الصنوبریة تتأثر بكل من دورة الضوء
الغدة تحول المعلومات . ة العصبیة للتناسلفي السیطرة الصمیاً مھماً دوراذ تؤدي،Seasonal cyclesالموسمیة 

الى افرازات صمیة من Daylight lengthمن العین حول طول النھار Neural informationالعصبیة 

  .Cerebrospinal fluidحیث یفرز الى مجرى الدم والسائل المخي الشوكي Melatoninھرمون المیالتونین 
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  Hormones    امت

  :د تصنف وفقاً الىالھرمونات ق

.Biochemical structureالتركیب الكیموحیوي -1

.Mode of actionطریقة فعلھا -2

والببتیدات المتعددة Glycoproteinsالتركیب الكیموحیوي للھرمونات یتضمن البروتینات السكریة 

Polypeptides والستیرویداتSteroids واألحماض الدھنیةFatty acids واألمیناتAmines.  

ما ت   Structure of hormones  

  :مجامیعن ھرمونات التناسل تقسم الى اربعوفقاً الى التركیب الكیمیائي فإ

Proteins hormonesالھرمونات البروتینیة -1
70000الى اكثر من 300بینتتراوح اوزانھا الجزیئیة Polypeptidesھذه الھرمونات متعددة الببتیدات 

  .LHوالـ FSHوالـ Oxytocinثل الـ دالتون م

Steroids hormonesالھرمونات الستیرویدیة -2
دالتون مثل 400-300بینوتتراوح اوزانھا الجزیئیة Cholesterolتشتق ھذه الھرمونات من الكولسترول 

  .Testosteroneالتستوستیرون 

Fatty acids hormonesھرمونات األحماض الدھنیة -3
وتتراوح اوزانھا الجزیئیة Arachidonic acidمن حامض األراكیدونیك Derivedق ھذه الھرمونات تشت

  .دالتون400بحدود 

Amines hormonesالھرمونات األمینیة -4
مثل ھرمون Tryptophanاو التربتوفان Tyrosineھذه الھرمونات تشتق من التایروسین 

  . Melatoninالمیالتونین

طاا ل ا     Modes of intercellular communication  

في السابق كان األعتقاد السائد بأن الجھاز العصبي المركزي یعد المنسق لكل اجھزة الجسم حتى اكتشاف الغدد 
ثبت بعد ذلك بأن تنظیم التناسل یكون مشتركاً عن طریق جھازین منفصلین باألشتراك مع تحت المھاد . الصماء

والتي ال تنسجم او تتالئم ) عوامل النمو(حالیاً فان النواقل الكیمیائیة . بین الجھازینInterfaceالذي یعد كموصل 
  .مع اي من األجھزة المذكورة آنفاً اصبحت مكتشفة لتلعب دوراً في التناسل

تتصل الخالیا مع بعضھا البعض من خالل نواقل كیمیائیة مثل األمینات واألحماض األمینیة والستیرویدات 
  :تصال ما بین الخالیا ھيلذلك فأن ھنالك اربع طرائق من اال. ت المتعددةببتیداوال

  



 اا:  و ا ات وما  
  

48

Neural communicationsاإلتصاالت العصبیة -1
 Synapticالتي تتحرر عند نقاط اإلتصال الشبكي Neurotransmittersوتتم عن طریق النواقل العصبیة 

junctionsك الضیقة من الخالیا العصبیة وتعمل عبر شقوق التشابNarrow synaptic clefts كنواقل عصبیة
  .Serotoninوالـ Acetyl cholineمثل الـ 

Endocrine communicationsاإلتصاالت الصمیة -2
  .ألكثر الھرموناتTypicalوتتم عن طریق نقل الھرمونات من خالل الدورة الدمویة وھذه الطریقة مثالیة 

Paracrine communicationsیر الموضعي اإلتصاالت من خالل الخالیا ذات التأث-3
لتؤثر Extracellular fluidsمن خالل ھذه الطریقة تنتشر نواتج الخالیا عن طریق السوائل خارج الخالیا 

  .التي تكون على مسافة قریبة منھا مثل ھرمون البروستوكالندینNeighboring cellsعلى الخالیا المجاورة 

Autocrine communicationsات التأثیر الذاتي اإلتصاالت من خالل الخالیا ذ-4
التي أفرزت نفسھا والتي من خاللھا تفرز الخالیا النواقل الكیمیائیة ومن ثم ترتبط بمستقبالتھا على الخلیة 

  .الناقل
وھناك شكل خامس من أشكال التأثیر للنواقل الكیمیائیة او الھرمونات یدعى بالتأثیر الكیمیائي للمادة ضمن 

دون افرازھا ھا مننفسحیث ان تصنیع وفعل المادة الكیمیائیة یكون ضمن الخلیة Intracrineھانفسة الخلی
  .تصاالت الخلویةاألشكال المختلفة لال) 3-3(ویوضح شكل . للخارج

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المختلفة لإلشارة الخلویةاآللیات) 3-3(شكل 
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إ از ان    Regulation of hormone secretion  

  :في تنظیم افراز الھرمونات من خالل ثالث آلیات ھياً أساسیاً دوریؤديالجھاز العصبي 
.Endocrine feedback mechanismمیكانیكیة التغذیة العكسیة للغدد الصماء -1

).Neural pathwaysالطرق العصبیة (Neuroendocrine reflexاإلنعكاس الصمي العصبي-2

.Immunoendocrine controlالصمیة المناعیةالسیطرة-3

  :وفیما یلي توضیح لكل حالة

     Endocrine feedback mechanismم ا ا د اء-1

:یتم السیطرة على ھذه العملیة من خالل

Gonadsالغدد التناسلیة أو المناسل   -أ
 Tropicافراز المحرضات الموجھة فيیمكن ان تؤثر ) ینمثل األستروج(ان الھرمونات األساسیة للمناسل 

stimuli التي تؤدي الى افرازھا مثل ھرمون الـFSH . السیطرة على التغذیة العكسیة تحدث عند كل من تحت
، معتمداً على تراكیز الھرمونات الستیرویدیة في الدم المفرزة من المناسل )2- 3شكل (المھاد والغدة النخامیة 

تغذیة عكسیة سالبة (او الى التثبیط ) Positive feedbackتغذیة عكسیة موجبة (تؤدي اما الى التحفیز والتي قد

Negative feedback.(  

Negative feedbackالتغذیة العكسیة السالبة   -ب
بین غدتین او اكثر وبین Reciprocal interrelationshipsھذا النظام یتطلب عالقات داخلیة متبادلة 

فعلى سبیل المثال فإن إفراز األستروجین من المبیض یؤدي الى انخفاض مستوى ھرمون الـ . المستھدفةاألعضاء 
FSH .عندما تصل ھرمونات الغدة النخامیة الى مستویات معینة نفسھاالطریقةبوCertain levels فإن بعض

نات المحرضة ومن ثم تقلیل تستجیب من خالل تقلیل انتاج الھرموHypothalamic nucleiانویة تحت المھاد 
  .افراز ھرمونات الغدة النخامیة وبالتالي انخفاض مستوى استجابة األعضاء المستھدفة

Positive feedbackالتغذیة العكسیة الموجبة   -ت
ؤدي الى زیادة الحقة في ھرمونات اخرى، فعلى سبیل تفي ھذا النظام فأن زیادة مستوى ھرمونات معینة 

ؤدي الى تحرر تPreovulatory phaseتویات األستروجین خالل طور ما قبل اإلباضة المثال فإن زیادة مس

 Preciselyھذین الحدثین یكونان متزامنین بدقة . من الغدة النخامیةLHلھرمون الـ Abrupt releaseمفاجئ 
synchronized وذلك ألن موجة ھرمون الـLH تكون ضروریة لتمزقRuptureالحویصلة المبیضیة.

Hypothalamic hormonesھرمونات تحت المھاد   -ث
تشترك الغدة النخامیة والھرمونات الستیرویدیة في تنظیم وتخلیق وخزن وتحرر ھرمونات تحت المھاد من 

 Longالتغذیة العكسیة الطویلة . خالل میكانیكیتین للتغذیة العكسیة ھما الحلقة الطویلة والحلقة القصیرة
feedback بین المناسل والغدة النخامیة وتحت المھاد، بینما التغذیة العكسیة القصیرة تتطلب التداخلShort 
feedback تسمح لمحرضات الغدد التناسلیة النخامیةPituitary gonadotropins النشاط فيبالتأثیر

  .دون وجود أي تأثیر للمناسلمن لھرمونات اإلنطالق في تحت المھاد Secretory activityاإلفرازي 
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2-ا س اما  Neuroendocrine reflex

وھي جزء من میكانیكیة التغذیة العكسیة المذكورة في المقطع السابق، الجھاز العصبي قد یسیطر على تحرر 
وتحرر Milk let-downق العصبیة مثل تحرر األوكسیتوسین عند ادرار الحلیب ائالھرمونات من خالل الطر

  .Copulationجماع عند الLHھرمون الـ 

3-ا ة اا  Immunoendocrine control

أعضاء صمیة عدیدة تكون ذات . تتداخل الغدد الصماء والجھازالمناعي على نحو واسع لتنظیم كل منھما لآلخر
ظریة تحت المھاد والغدة النخامیة والمناسل والغدة الك: عالقة في بعض اوجھ ھذه العملیات التنظیمیة وھي

Adrenal gland والغدة الصنوبریة والغدة الدرقیةThyroid gland والغدة التوتیةThymus gland . وان

  .Immune functionنفسھا عن طریق الوظیفة المناعیة فيمن ھذه األعضاء تؤثر اً عدد

ت امت     Hormone receptor  

وھذا التأثیر . على واحد او أكثر من األعضاء المستھدفةSelective effectكل ھرمون لھ تأثیر إختیاري 
  :یحصل من خالل میكانیكیتین ھما

.كل عضو مستھدف لھ طریقة محددة إلرتباط الھرمون المعین بھ تكون غیر موجودة على نسیج آخر-1
ابة تمكنھا من اإلستجCertain metabolic pathwaysق ایضیة محددة ائاألعضاء المستھدفة لھا طر-2

  .موجودة في األنسجة غیر المستھدفةوھذه المیزة غیر یض الھرمونات أل

مثالً كل األنسجة المستھدفة . Usual mechanismھو میكانیكیة مألوفة Specific bindingاإلرتباط المحدد 
مونات تعمل على ربط الھروالتي تستجیب للھرمونات الستیرویدیة تحتوي على مستقبالت بروتینیة ضمن الخلیة 

ضمن الخلیة المستھدفة فإن الھرمون الستیرویدي یوجد في السایتوبالزم ویرتبط ببروتین كبیر . الفعالة بشكل محدد
Activationاو تفعیل Transformationنتائج اإلرتباط ھي تحول ). دالتون200000وزنھ الجزیئي (نسبیاً 

في نواة الخلیة فإن المعقد . الى نواة الخلیةTranslocateمعقد البروتین الستیرویدي مما یسمح لھ باإلنتقال 

  ).4-3شكل (الستیرویدي یرتبط بمستقبالت محددة ویؤدي الى استجابات فسیولوجیة متتابعة لتلك الخلیة 

مستقبالت على اغشیة خالیاھا تعمل على الربط اإلختیاري Possessالخالیا المستھدفة للغدة النخامیة تمتلك 
ھذا اإلرتباط یؤدي الى تخلیق ). 5-3شكل (ونات البروتینیة والتي تشمل الھرمونات المحرضة للقند والممیز للھرم

 Cyclicاألدینوسین احادي الفوسفات الحلقي -األنزیم البروتینيوإفراز الھرمونات النخامیة والذي یعمل من خالل 
AMP-protein kinaseمستقبالت في اإلستروجین تؤثر ستویات المتتابعة لھرمون ھذا وان الم. للخلیة

  .الھرمونات المحرضة للقند
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  تاثیر الھرمون الستیرویدي من خالل غشاء الخلیةألیةمخطط ) 4-3(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاثیر الھرمون البروتیني من خالل غشاء الخلیةألیةمخطط ) 5-3(شكل 
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Hormonal   ام) ا(اص assays  

 Ablation ofمنھا استئصال الغدة Endocrinologyلدراسة علم الغدد الصماء عملتیات عدیدة استتقن
gland واستبدال العضو المعالجOrgan replacement therapy وعزل الھرموناتIsolation of 

hormones .ة لقیاس تراكیز الھرمونات تستند على اإلختبارات اإلحیائیة ائق عدھنالك طرBioassays
Radioimmunoassay'sالمناعیة اإلشعاعیة واإلختباراتImmunologic assaysواإلختبارات المناعیة 

)RIAs(.  

یعطى الھرمون الى الحیوان اذ. لقیاس فعالیة كل الھرموناتعملتستBiologic assaysق اإلحیائیة ائالطر

اإلختبارات المناعیة اإلشعاعیة و. Measurable biologic responseإلحداث إستجابة حیویة قابلة للقیاس 

)RIA(تسمح بالقیاس السریع ألعداد كبیرة من اذق الحدیثة واألساسیة في تحلیل الھرمونات، ائواحدة من الطر

یستند على نظریة بأن غیاب RIAوان اساس عمل طریقة الـ . العینات المحتویة على تراكیز ضئیلة من الھرمونات
 labeledفأن الھرمون المشع المعلم )H(او الھرمون Unlabeled antigenالمستضد غیر المعلم 

radioactive hormone)H(* یمتلك فرصة اعلىMaximal opportunityد من ولتفاعل مع عدد محدل

  .)Antibody binding sites)Abمواقع اإلرتباط بالمستضدات 

 ت اما  Primary hormones of reproduction  

الھرمونات األساسیة للتناسل تعمل على تنظیم العملیات التناسلیة المختلفة، بینما الھرمونات الثانویة او األیضیة 
Secondary or metabolic hormones الھرمونات األساسیة تدخل . التناسلفيتؤثر بصورة غیر مباشرة

وسلوك األم Ovulationواإلباضة Spermatogenesisفي العدید من العملیات ومنھا عملیة تكوین الحیامن

Maternal behavior والسلوك الجنسيSexual behavior واإلخصابFertilization واإلنغراس

Implantation وإدامة الحملMaintenance of gestation والوالدةParturition وإنتاج الحلیب

Lactation.  

  :خمسة أجھزة أو اعضاء او مناطق رئیسیة في الجسم وھيھرمونات التناسل تشتق أساساً من

.مناطق مختلفة من تحت المھاد-1
.الفص األمامي للغدة النخامیة-2
.الفص الخلفي للغدة النخامیة-3
).والجسم األصفرInterstitial tissuesوتشمل الخصى والمبایض ومنھا األنسجة البینیة (المناسل -4

.Placentaوالمشیمة Uterusالرحم -5

  :للھرمونات المفرزة من ھذه األجھزة او االعضاء المختلفةأتي شرحوفیما ی

  



 اا:  و ا ات وما  
  

53

Hypothalamicامت ا وا  اد-1 releasing/ inhibiting

hormones  

 Gonadotropin)المناسل(ھرمونات تحت المھاد التي تنظم التناسل ھي الھرمونات المحرضة للقند 
releasing hormone)GnRH اوLH-RH ( وھرمون محرض قشرة الغدة الكظریةAdenocorticotropic 

hormone)ACTH( والعامل المثبط للبروالكتینProlactin inhibiting factor)PIF( . تحت المھاد یعد

الذي Vasopressin(ADH)ایضاً مصدراً لكل من ھرموني االوكسیتوسین والفازوبریسین او قابض االوعیة 
السیطرة ). Posterior lobeالفص الخلفي (Neurohypophysisن في الجزء العصبي للغدة النخامیة یخز

والوظائف الرئیسیة یمكن Sensory pathwaysالصمیة العصبیة لھرمونات تحت المھاد والمسالك الحسیة 

  ).1-3(تلخیصھا في جدول 

تحدید فيثھما بحوعلى جائزة نوبل لحصالGuilleminو Schallyمریكیان العالمان اال1977في عام 

. لھرمونات تحت المھاد التي تسیطر على وظائف الغدة النخامیةChemical structuresالتراكیب الكیمیائیة 

وبوزن ) احماض امینیة10اي انھا تتألف من (Decapeptideتسمى بالـ GnRHھرمونات محرضات القند 
في الجزء القاعدي الوسطي لتحت المھاد لھرمون ومن ثم یخزن یصنع ھذا ا. دالتون1183جزیئي حوالي 

Medial basal hypothalamus . حیث یزود ھرمون الـGnRH عالقة خلطیةHumoral link بین الجھازین

الى النظام البوابي لتحت المھاد GnRHباإلستجابة الى اإلشارات العصبیة تتحرر نبضات الـ . العصبي والصمي

  .من الفص األمامي للغدة النخامیةFSHوالـ LHالـ لتحریر كل من 
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  المنظمة للتناسلNeurohormonesملخص ألصل ووظیفة الھرمونات العصبیة ) 1-3(جدول 

الھرمونات 
Hormones  

أصلھا
Origin  

  مساراتھا العصبیة
Neural pathways  

  وظائفھا الرئیسیة
Principal functions

الھرمون المثبط 
-Prolactinروالكتینللب

inhibiting hormone 
)PIH(  

  تحت المھاد
Hypothalamus

الخالیا العصبیة المحتویة 
Dopamineعلى الدوبامین 

في األنویة المقوسة 
Arcuate nucleus

  یثبط إفراز البروالكتین

الھرمون المحفز 
- Prolactinللبروالكتین 

releasing hormone 
)PRH(  

  تحت المھاد
Hypothalamus  

الخالیا العصبیة المحتویة 
Dopamineعلى الدوبامین 

في األنویة المقوسة 
Arcuate nucleus  

  یحفز إفراز البروالكتین

الھرمون المحرض 
لمحفزات القند 

Gonadotropin 
releasing hormone 

)GnRH(  

األنویة البطنیة المتوسطة-1
Ventromedial nucleus  

األنویة المقوسة-2
سطاإلرتفاع المتو-3

Median eminence  

تغذیة عكسیة سالبة من 
 Negativeالمناسل 

feedback from gonads

تحفز التحرر النشط لكل من 
  LHوالـ FSHھرموني الـ 

الھرمون المحرض 
لمحفزات القند

Gonadotropin 
releasing hormone 

)GnRH(  

المنطقة األمامیة لتحت -1
 Anteriorالمھاد 

hypothalamic area  
ة البصریة األمامیة األنوی-2

Preoptic nuclei
األنویة فوق التصالبیة -3

Suprachiasmatic 
nucleus  

  
خالیا تحت المھاد الحساسة 

 Sensitive toلالستروجین
estrogen.  

ارتباط ھذا الھرمون 
بمستقبالتھ في الجلد 

والمناسل لالنواع انعكاسیة 
 Reflexالتبویض

ovulating species  

ة ما قبل یحفز إفراز الموج
 Preovulatoryاإلباضة 

surge من ھرموني الـFSH
  LHوالـ 

األوكسیتوسین 
Oxytocin  

األنویة جنب البطینیة -1
Paraventricular nuclei

األنویة فوق البصریة -2
Supraoptic nuclei  

األحاسیس الملمسیة 
Tactile sensations من

الغدة اللبنیة والرحم وعنق 
  الرحم

الرحمیة یؤدي الى التقلصات
ونزول الحلیب ویسھل عملیة 

  انتقال الكمیتات

من Retinaشبكیة العین   الغدة الصنوبریة  المیالتونین
خالل األلیاف الشبكیة لتحت 

  المھاد

یثبط افراز محرضات القند -1
في الحیوانات التي تتناسل 

 longاثناء النھار الطویل 
day breeders مثل

.Hamsterالھامستر 
ة موسم یحفز على بدای-2

التناسل في الحیوانات التي 
النھار القصیر فيتتناسل 

Short day breeders
.مثل األغنام
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  Adenohypophyseal hormones  اةاامت-2

جدول(والبروالكتین LHوالـ FSHالفص األمامي للغدة النخامیة یفرز ثالثة ھرمونات محرضة للمناسل ھي الـ 

یبلغ وزنھا Glycoprotein hormonesھي ھرمونات بروتینیة سكریة FSHوالـ LHھرموني الـ ). 3-2

تدعى Dissimilar subunitsكل ھرمون یتألف من وحدتین فرعیتین متباینتین . دالتون32000الجزیئي 
FSHوالـ LHن ھرموني الـ الوحدة الفرعیة الفا تكون مشتركة لكل م. Betaوبیتا Alphaبالوحدات الفرعیة الفا 

الوحدات . ، بینما الوحدة الفرعیة بیتا تكون ممیزة ومخصصة لكل ھرمونات محرضات القندنفسھضمن النوع
اما بالنسبة . الفرعیة الفا وبیتا ال تستطیع لوحدھا ان تظھر الفعالیة البایولوجیة الموجودة في اي من ھذه الھرمونات

  .من الھرمونات البروتینیة السكریةلھرمون البروالكتین فھو لیس 

والھرمونات الستیرویدیة التناسلیة تعمل على تنظیم افراز الھرمونات GnRHفان ھرمونات الـ آنفاً وكما ذكر 

، وھذه الببتیدات FSHذلك فان الببتیدات التناسلیة تنظم افراز الـ فضالً على. Gonadotropinsالمحرضة للقند 

والفولیستاتین Inhibinsمثل األنھبینات (او تثبط ) Activinsمثل األكتیفینات (التناسلیة اما ان تحفز

Follistatin ( إفراز ھرمون الـFSHكما سیتم مناقشتھ الحقاً في موضوع األكتفینات واالنھبینات.  

  FSH(Follicle stimulating hormone(     اتن     -أ

. Graffian follicleیز نمو ونضج الحویصالت المبیضیة او حویصلة كراف یعمل على تحفFSHھرمون الـ 

لتحفیز انتاج LHال یؤدي الى افراز األستروجین من المبیض بنفسھ فھو یحتاج الى ھرمون الـ FSHھرمون الـ 

یة للخصیة في النبیبات المنوGerminal cellsیعمل على الخالیا الجرثومیة FSHفي الذكر فإن الـ . األستروجین
 Secondaryحتى مرحلة الخالیا النطفیة الثانویة Spermatogenesisوھو مسؤول عن عملیة تولید الحیامن 

spermatocyte stageالخصیة یعمل على دعم المراحل النھائیة لعملیة ، وبعد ذلك فإن األندروجین المفرز من
  .تولید الحیامن

     Luteinizing hormoneن ا  -ب (LH)  

دالتون وعمر 30000الفا وبیتا ووزنھ الجزیئي ھمافرعیتینمجموعتین ھرمون بروتیني سكري یتألف من 
LHمن ھرمون الـ Tonic levelsالمستویات النشطة . دقیقة30لھ ھو  Biologic half lifeالنصف البایولوجي 

الزیادة المفاجئة . ألكبر في المبیضإلفراز ھرمون اإلستروجین من الحویصلة اFSHتشترك مع ھرمون الـ 

مسؤولة عن تمزق جدار الحویصلة الناضجة ومن Preovulatory surge of LHقبل اإلباضة LHلھرمون الـ 

یحفز الخالیا البینیة في كل من المبیض والخصیة، إذ تنتج الخالیا البینیة LHھرمون الـ . ثم حدوث عملیة اإلباضة

  .LHرمون األندروجین بعد تحفیزھا من قبل ھرمون الـ في الذكور ھ) خالیا لیدك(
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     Prolactinوا  -ج

وكما ذكر سابقاً فإنھ . یفرز من الفص األمامي للغدة النخامیةPolypeptide hormoneھرمون ببتیدي متعدد 

ھو بروتین Ovineالبروالكتین في األغنام . سكري مثل بقیة ھرمونات محرضات القندغیرھرمون بروتیني

جزیئة البروالكتین تشبھ في تركیبھا . دالتون24000مع وزن جزیئي حوالي اً امینیاً حامض198یتألف من 
نفسھا ، وفي بعض األنواع فان ھرمون البروالكتین تكون لھ الخصائص البایولوجیة GHھرمون النمو 

Biological propertiesلھرمون النمو.  

یعمل على )Prolactin inhibiting factor)PIFبالعامل المثبط للبروالكتین ھنالك ھرمون مثبط یدعى 

، إذ یعد من Dopamineاو Catecholamineھو PIFمن المحتمل ان یكون الـ . تنظیم افراز البروالكتین

یفرز من النھایات العصبیة و. L-Tyrosineتصنع من الـ وذات الوزن الجزیئي المنخفض Aminesاألمینات 

Nerve terminals غالباً في األنویة المقوسةArcuate nucleus التي تقع في اإلرتفاع المتوسطMedian 
eminenceوینقل من خالل النظام البوابي لتحت المھاد الى الفص األمامي للغدة النخامیة.  

من الھرمونات البروالكتین یعد . Lactationالبروالكتین یعمل على بدء واستمرار عملیة ادرار الحلیب 
) تعمل على ادامة الجسم األصفر(Luteotropicالمحرضة للقند كونھ من الھرمونات المحرضة للجسم األصفر 

یعد LHفإن ھرمون الـ Domestic animalsعموماً في الحیوانات المستأنسة . Rodentsفي القوارض 

ومع وجود البروالكتین فإنھ یكون Main luteotropic hormoneالھرمون األساسي في ادامة الجسم األصفر 
  .اقل اھمیة في ادامة الجسم األصفر

3-ة ا ا ت ام   Neurohypophyseal hormones  

تختلف عن )Posterior pituitary)Neurohypophysisھرمونات الفص الخلفي للغدة النخامیة 
وقت الحاجة تنشأ من الغدة النخامیة ولكنھا فقط تخزن فیھا حتىالھرمونات األخرى للغدة النخامیة في كونھا ال

  :یفرزان من الفص الخلفي للغدة النخامیة ھماھنالك ھرمونان. الیھا

).Milk letdownھرمون نزول الحلیب (Oxytocinھرمون األوكسیتوسین   -أ

التبول ھرمون مانع كثرة (Vasopressinو ھرمون رافع ضغط الدم أھرمون الفازوبریسین   -ب

Antidiuretic hormone اوADH.(  

من تحت المھاد الى الفص الخلفي للغدة النخامیة لیس من ینتقالنیصنعان في تحت المھاد وھاذان الھرمونان
. للجھاز العصبيAxonesوإنما من خالل محاور الخالیا العصبیة Vascular systemخالل الجھاز القنوي 

  .یتوسین نظراً لعالقتھ بالتناسللھرمون األوكسیأتي شرحوفیما 

وا    Oxytocin  

لتحت المھاد وینقل في Supraoptic nucleusھرمون األوكسیتوسین یصنع في األنویة فوق البصریة 
الغدة النخامیة حیث -محاطة بغشاء الى اسفل المحاور العصبیة لتحت المھادSmall vesiclesحویصالت صغیرة 
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شكل (یات العصبیة في الفص الخلفي للغدة النخامیة التي تحررھا الى الدورة الدمویة عند الحاجة تخزن عند النھا
وكما ذكر سابقاً فإن ھرمون األوكسیتوسین یصنع ایضاً في الجسم األصفر، وھكذا فإن ھرمون ). 3-2

  .األوكسیتوسین لھ منشأین إلفرازه ھما المبیض وتحت المھاد

لدورة Follicular phaseخالل الطور الحویصلي . في العملیات التناسلیةمھماً األوكسیتوسین دوراً یؤدي
وخالل المراحل المتأخرة من الحمل فإن األوكسیتوسین ینشط التقلصات الرحمیة التي تسھل عملیة انتقال شیاعال

  .شیاعالى قناة البیض عند الSperm transportالحیمن 

عند الوالدة یحصل كانعكاس لتحرر األوكسیتوسین من الجنین Cervix stretchingان توسع عنق الرحم 

عموماً فان افضل فعل لھرمون األوكسیتوسین ھو عملیة نزول ). Ferguson's reflexانعكاس فیرجوسون (
المرتبطة Tactileوالملمسیة Visualفإن المحفزات البصریة Lactating femaleفي اإلناث الحلوبة . الحلیب

األوكسیتوسین یؤدي . تؤدي الى تحرر ھرمون األوكسیتوسین الى الدورة الدمویةSucklingالرضاعة مع عملیة 

في الغدة اللبنیة Alveoliالتي تحیط بالحویصالت Myoepithelial cellsتقلص الخالیا الطالئیة العضلیة الى 

Mammary glandوالتي تؤدي الى نزول الحلیب.  

Endometriumقة بوظیفة الجسم األصفر حیث یعمل على بطانة الرحم األوكسیتوسین المبیضي لھ عال
  Luteolyticالذي یعمل على اضمحالل الجسم األصفر)F2α)PGF2αلتحفیزھا على افراز البروستوكالندین 

action.  

  ملخص للھرمونات التناسلیة المفرزة من الغدة النخامیة) 2-3(جدول 

  ساسیةالوظائف األ  تركیبھ ومصدره  الھرمون

ھرمون محفز نمو الحویصالت 
FSH  

ھرمون بروتیني سكري 
Glycoprotein یفرز من الفص

  االمامي للغدة النخامیة

یحفز النمو الحویصلي في االناث وعملیة تولید 
  الحیامن في الذكور

ھرمون بروتیني سكري یفرز من LHھرمون االباضة 
  الفص االمامي للغدة النخامیة

Ovulationباضة یحفز على احداث اال
للحویصالت المبیضیة وتكوین الجسم االصفر 
في االناث ویساعد على افراز التستوستیرون 

  في الذكور

  PRLالبروالكتین 
ھرمون بروتیني یفرز من الفص 

  االمامي للغدة النخامیة
یحفز على بدء انتاج الحلیب واظھار السلوك 

  االمي

  االوكسیتوسین
من ھرمون بروتیني یخزن ویفرز

  الفص الخلفي للغدة النخامیة
یحفز على تقلص رحم االنثى الحامل كما یؤدي 

  الى نزول الحلیب
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ما  Melatonin  

یتم تصنیعھ في الغدة الصنوبریة ) N-acetyl-5-methoxytrptamineصیغتھ الجزیئیة (المیالتونین 

Pineal gland . الحامض األمیني التربتوفان النسیج الحشوي للغدة الصنوبریة یأخذTryptophan من الدورة

في ایض السیروتونین تكون تحت السیطرة ھنالك خطوتان. Serotoninالدمویة ویقوم بتحویلھ الى السیروتونین 
ومن ثم تحولھ الى المیالتونین، والخطوة  N-acetylserotoninالعصبیة، األولى ھي تحول السیروتونین الى 

ویمكن )hydroxyindole-O-methyl-transferase )HIOMTتكوین انزیم المیالتونین وھوالثانیة تتطلب 

  ).6-3(تلخیص الخطوتین بالشكل 

ان زیادة افراز المیالتونین . Darknessان تصنیع وافراز ھرمون المیالتونین یرتفع بشدة خالل فترات الظالم 
ضیة في النعاج من جھة وتثبیط الدورات المبیضیة في من المحتمل ان یكون مسؤوالً عن إحداث الدورات المبی

 Exogenousتختلف الحیوانات في مدى تأثر المناسل بالجرع الخارجیة من المیالتونین . األفراس من جھة اخرى
melatonin . المیالتونین الخارجي المنشأ ینظم الفعالیة التناسلیة لألغنام وان التجریع المستمر للمیالتونین یؤدي

  .Midsummerاحداث موسم التناسل في النعاج خالل منتصف الصیف الى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واالیقاع الیومي في الغدة الصنوبریة والمیالتونین في الدمعملیة تكون المیالتونین) 6-3(شكل 
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4-ت ام      Gonadal hormones  

  :ھذه الھرمونات تشمل

  Gonadal steroid hormones      اوا مت   -أ

 Nongonadalكما ان األعضاء غیر التناسلیة . إن المبایض والخصى تفرز الھرمونات الستیرویدیة الجنسیة
organs مثل الكظریةAdrenalsھناك اربعة انواع . والمشیمیة تفرز ایضاً الھرمونات الستیرویدیة الى حد ما

  :من الھرمونات المفرزة من المناسل ھي

Estrogensإلستروجینات ا-1
Progestinsالبروجستینات -2
Androgensاألندروجینات -3
  Relaxinالریالكسین -4

المبایض تنتج ھرمونین ستیرویدیین . األنواع الثالثة األولى ھي ستیرویدات بینما الرابع ھو ھرمون بروتیني
صیة تفرز ھرمون ستیرویدي واحد ھما األسترادیول والبروجسترون والھرمون البروتیني الریالكسین، بینما الخ

  ).3-3جدول (فقط ھو التستوستیرون 

Adrenal cortexالھرمونات الستیرویدیة المفرزة من قبل المبیض والخصیة والمشیمة وقشرة الغدة الكظریة 
 Cyclopentanoperhydrophenanthreneتدعى بالـ Common nucleusتمتلك انویة مشتركة 

nucleus7-3(الشكل كما ھو مبین في.(  

  

  

  

  

  

  

  نواة الستیروید) 7-3(شكل 
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  ملخص للھرمونات المفرزة من االعضاء التناسلیة) 3-3(دول ج

  الوظائف الرئیسیة  تركیبھ ومصدره  الھرمون

  اإلستروجین
ذرة 18ھرمون ستیرویدي یتألف من 

كاربون یفرز من قبل خالیا القراب 
  للحویصلة المبیضیة

ك الجنسي، ویحفز على یعمل على اظھار السلو
اظھار الصفات الجنسیة الثانویة، ولھ تأثیر بنائي 

Anabolic

  البروجسترون
ذرة 21ھرمون ستیرویدي یتألف من 

  كاربون یفرز من قبل الجسم األصفر
یعمل بالتزامن مع االستروجین لتعزیز سلوك 

  وتھیئة القناة التناسلیة لالنغراسشیاعال

  التستوستیرون
ذرة 19ویدي یتألف من ھرمون ستیر

كاربون یفرز من قبل خالیا لیدك في 
  الخصیة

یعمل على تطور وادامة الغدد الجنسیة المساعدة، 
واظھار الصفات الجنسیة الثانویة والسلوك 

الجنسي وعملیة تولید الحیامن ویتمیز بامتالكھ 
  تاثیرات بنائیة

  الریالكسین
ھرمون متعدد الببتید یتألف من وحدتین 

یفرز من قبل βو αتین نوع فرعی
  الجسم االصفر

قناة عنق الرحم ویؤدي الى Dilatesیوسع 
  احداث التقلصات الرحمیة

البروستاكالندین 
PGF2α

20حامض دھني غیر مشبع یتألف من 
ذرة كاربون یفرز من قبل اغلب انسجة 

  الجسم

یؤدي الى احداث التقلصات الرحمیة ویساعد في 
داخل القناة التناسلیة عملیة انتقال الحیامن

االنثویة وحدوث عملیة الوالدة، ویسبب اضمحالل 
Luteolyticالجسم االصفر 

  االكتفینات
وھي بروتینات توجد في السائل 

الحویصلي لالناث وتجویف الخصیة في 
  الذكور

FSHیحفز افراز ھرمون الـ 

  االنھبینات
وھي بروتینات توجد في خالیا سرتولي 

  الیا الحبیبیة في االناثفي الذكور والخ

عند مستوى معین FSHتثبط تحرر ھرمون الـ 
یتالئم مع عدد البویضات المباضة في االنواع 

  المختلفة
الفولیستاتین 
Follistatin

وھي بروتینات توجد في السائل 
  الحویصلي في االناث

  FSHتعزز من افراز ھرمون الـ 

ذرة 19لھا خصائص استروجینیة والھرمونات الستیرویدیة ذات ذرة كاربون18الھرمونات الستیرویدیة ذات 

. ذرة كاربون ذات خصائص بروجستینیة21كاربون لھا خصائص اندروجینیة والھرمونات الستیرویدیة ذات 

الذي یتألف من (Pregnenoloneیصبح وذرة كاربون 27ھو ستیروید یتألف من Cholesterolالكولسترول 

یتحول بعد ذلك Pregnenoloneالـ .Side chain is cleavedتلتحم سلسلتھ الجانبیة ما عند) ذرة كاربون20

  ).8- 3شكل (الى األندروجین ومن ثم الى اإلسترادیول النتیجةالى البروجسترون الذي یتحول ب

لكل األعضاء الصماء التي تنتج الھرمونات الستیرویدیة تكونBiosyntheticق التخلیق الحیوي ائان طر
الخصیة وقبل كل شي . التي تحتویھاEnzyme systemsتختلف األعضاء فقط في األنظمة األنزیمیة ومتشابھة، 

) ذرة كاربون18(تصنع األندروجینات بینما المبایض تصنع نوعین أساسیین من الستیرویدات ھما األستروجین 

  ).ذرة كاربون21(والبروجسترون 

وھو بروتین موجود في بالزما Albuminرویدي غالباً ما یرتبط باأللبومین في بالزما الدم فان الھرمون الستی

الجزء اآلخر من . لإلرتباط بالستیرویداتHigh capacityوقدرة عالیة Low affinityالدم لھ اُلفة منخفضة 
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لنصف ان عمر ا. الھرمون الستیرویدي یرتبط بواحد او اكثر من البروتینات المتخصصة ذات األلفة العالیة
  .للھرمونات الستیرویدیة في الجسم عند الحالة الطبیعیة یكون قصیر جداً 

ان . ان النشاط اإلفرازي للمناسل فیما یتعلق بالھرمونات الستیرویدیة یقع تحت السیطرة الصمیة للغدة النخامیة
بینما . المناسلAtrophyقبل او بعد البلوغ سیؤدي الى ضمور Hypophysectomyعملیة ازالة الغدة النخامیة 

  .حقن مستخلص ھرمونات الغدة النخامیة او زرع نسیج الغدة النخامیة یعید النشاط اإلفرازي للمناسل

  Estrogensاوت-1

Estroneاإلسترون فضالً على ) 8-3شكل (ھو الھرمون اإلستروجیني الرئیسي Estradiolاإلسترادیول 
وھناك مواد عدیدة ذات ). 3-3جدول (كال الفعالة األخرى لإلستروجینات التي تمثل األشEstriolواإلستریول 

  .فعالیة استروجینیة تكون موجودة في كل من المملكتین الحیوانیة والنباتیة

وباستثناء . اإلسترادیول ھو الھرمون الفعال بایولوجیاً والمنتج من قبل المبیض مع كمیات قلیلة من اإلسترون
فإن شیاعمن دورة الLuteal phaseإلستریول التي یحتمل افرازھا في الطور األصفري الكمیات القلیلة من ا

 Metabolic breakdownاغلب األستریول واالستروجین المطروح مع البول تعد نواتج ایضیة معطلة 
productsالطالئع كل اإلستروجینات المبیضیة تنتج من . اإلسترون/للكمیات المفرزة من اإلستروجین

  .Androgenic precursorsندروجینیة األ

مثل Legumesتكون موجودة اساساً في البقولیات )Plant estrogens)Isoflavonsاإلستروجینات النباتیة 
والـ Genisteinالـ مامن ھذه المركبات وھاثنان. Alfalfaوالجت Subterranean cloverالبرسیم األرضي 

Coumestrol تسبب العقمInfertilityھذه المركبات تعمل كأشباه استروجینات . في اإلناث واحیاناً في الذكور

  .ذرة كاربون18ولكنھا ال تمتلك نواة الستیروید ذات الـ 
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  التخلیق الحیوي للھرمونات الستیرویدیة من الكولسترول) 8-3(شكل 

Physiological functions of estrogenes      اظ ا وت

فإن ھرمونات الستیرویدیةالبروتینات المرتبطة بالدورة الدمویة تحمل اإلستروجینات، ومن بین جمیع ال
  :من الوظائف الفسیولوجیة وبعض ھذه الوظائف ھيWidest rangeاإلستروجینات تمتلك اوسع مدى 

لدى اإلناث، وعموماً فإن كمیات شیاعالسلوكیة للالجھاز العصبي المركزي إلحداث العالمات فيالتأثیر -1
.في بعض انواع الحیوانات ومنھا النعجة والبقرةشیاعقلیلة من البروجسترونات تكون ضروریة إلحداث ال

وتكرار التقلصات الرحمیة وذلك من خالل تنشیط او Amplitudeالرحم لزیادة كل من سعة فيتؤثر -2
.سین والبروستوكالندینتقویة تأثیرات كل من األوكسیتو

.للصفات الجنسیة الثانویة لدى اإلناثPhysical developmentالتطور الفیزیاوي -3

.وتطور الغدة اللبنیةDuct growthتحفیز النمو القنوي -4
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. من خالل تحت المھادLHوالـ FSHالسیطرة على التغذیة العكسیة السالبة والموجبة لكل من ھرموني الـ -5

والتأثیر الموجب یقع عند مركز ما قبل اإلباضة Tonic centerب یقع عند المركز النشط التأثیر السال

Preovulatory center.
Luteolyticإلجھاض األبقار واألغنام بسبب خصائصھا المحللة للجسم األصفر عملاإلستروجینات تست-6

.Luteotrophicبینما في الخنازیر فإن اإلستروجینات لھا تأثیر في ادامة الجسم األصفر

وذلك لزیادة وزن الجسم Protein anabolicزیادة بناء البروتینات فيفي المجترات فإن اإلستروجین یؤثر 
المیكانیكیة المحتملة لزیادة النمو قد تعود الى قابلیة اإلستروجین على تحفیز الغدة النخامیة لزیادة تحرر . والنمو

  .ھرمون النمو

Diethylstibesterol)DES( ھو استروجین غیر ستیرویدي مصنع یستخدم عادة لتعزیز النموGrowth 
promotion في الماشیةCattle واألغنامSheep . الـDESالـیرتبط بمستقبالت األستروجین ویعمل بنفس قوة

17β-estradiol . ولكن بسبب تأثیراتھ المسرطنةCarcinogenic effectsمركبات اخرى ذات فقد استبدل ب
  .أثیر استروجینيت

  Progestogens  اوت-2

البروجستینات وتفرز من الخالیا توجدالبروجسترون ھو الشكل األكثر شیوعاً من بین البروجستینات، وطبیعیاً 
البروجسترون ینتقل من خالل . والمشیمة والغدة الكظریة) 3-3جدول (للجسم األصفر Luteal cellsالصفراء 

یحفز LHھرمون الـ . كما في األندروجینات واإلستروجیناتGlobulinارتباطھ بالكلوبیولین الدم عن طریق
  .إفراز البروجسترون

  :البروجسترون یؤدي الوظائف اآلتیة

وإدامة الحمل من خالل زیادة نشاط Implantationلإلنغراس Endometriumبطانة الرحم تھیئة-1

.Myometriumالل تثبیط حركة الطبقة العضلیة المبطنة للرحم الغدد اإلفرازیة في بطانة الرحم ومن خ
.شیاعیعمل بالتزامن مع ھرمون االستروجین إلحداث سلوك ال-2
.للغدد اللبنیة) Alveoliالحویصلیة (یطور األنسجة اإلفرازیة -3
وھكذا فان البروجسترون. عند المستویات العالیةLHوتثبیط تحریر ھرمون شیاعیعمل على تثبیط ال-4

.شیاعیكون مھماً في التنظیم الھرموني لدورة ال
.یثبط حركة الرحم-5
  .Uterine defence mechanismیثبط آلیة الدفاع الرحمي -6

وان میكانیكیة عملھا تكون من خالل . في المجتراتشیاعالبروجستینات المصنعة تكون مناسبة لتوحید دورة ال
عند والسیماعطى الھرمون عن طریق التغذیة او من خالل المھبل یاذمن الغدة النخامیة، LHتثبیط افراز ھرمون 

شیاعالمعاملة فأن الحیوانات ستدخل الCessationزمنیة معینة او الزرع تحت الجلد، وعند توقف لمدةاالغنام 

  .ساعة72-48وتحدث األباضة بعد 
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  Androgensامروت-3

او )OH(ذرة كاربون مع مجموعة ھیدروكسیل 19ن األندروجینات ھي ھرمونات ستیرویدیة تتألف م

ketosteroids-17األندروجینات تدعى . 4وآصرة مزدوجة عند الموقع 17و 3عند الموقع )O(اوكسجین 
التستوستیرون ھو اندروجین ینتج من قبل الخالیا البینیة ). 8-3شكل (17عند تواجد ذرة األوكسجین عند الموقع 

  .Adrenal cortexمع كمیات محددة تنتج من قبل قشرة الغدة الكظریة ) 3-3جدول (صیة في الخ) خالیا لیدك(

ویدعى بالكلوبیولین α-globulinینتقل عن طریق الدم من خالل الفا كلوبیولین ) 9-3شكل (التستوستیرون 
ورة الدمویة من التستوستیرون الموجود في الد% 98، حوالي Steroid-binding globulinالرابط للستیروید 

في الدخول الى الخلیة الھدف حیث توجد انزیمات في سایتوبالزم تلك الخالیا اً ، والبقیة یكون حراً یكون مرتبط
فيوالتي یمكن ان تؤثر Dihydrotestosteroneتعمل على تحویل التستوستیرون الى دایھایدروتستوستیرون 

في انتاج Unique speciesیعد الحصان من ضمن الحیوانات الفریدة . مستقبالتھا الموجودة في نواة الخلیة

Horsemenالخیالة . التستوستیرون اذ ینتج من قبل النبیبات المنویة وایضاً ینتج بمستویات عالیة من قبل البربخ
وبقاء جزء من البربخ متصالً مع الوعاء Castrationبانھ عند اجراء عملیة الخصي یعلمون في عدد من البلدان 

فان الحیوان المخصي سیبدو ویتصرف بصورة طبیعیة وكأنھ حیوان غیر مخصي، وھذا Vas deferensالناقل 
ان السماح ببقاء جزء من البربخ في جسم الحیوان بعد . یحصل بسبب األندروجینات المفرزة من البربخ المتبقي

ھذه المستویات العالیة من ). Cutting horse proudقطع غطرسة الحصان (عملیة الخصي یدعى بـ 
عملھا في إظھار فضالً على Stallionاألندروجینات تطیل عمر الحیامن الموجودة في البربخ بالنسبة للحصان 

  .الصفات الجنسیة الثانویة

  

  

  

  

  

  

وستیرون الفعال من خالل انزیمات عملیة تحول التستوستیرون غیر الفعال الى دایھایدروتست) 9-3(شكل 
  موجودة في سایتوبالزم الخالیا المستھدفة

  :وظائف التستوستیرون یمكن تلخیصھا باآلتي

.تحفز المراحل المتأخرة من عملیة تولید الحیامن وتطیل عمر الحیامن الموجودة في البربخ-1
.الذكرتعزز النمو والتطور والنشاط اإلفرازي لألعضاء الجنسیة الثانویة في-2
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  .للذكور)Sexual behavior)Libidoادامة الصفات الجنسیة الثانویة والسلوك الجنسي -3

Androstenedioneوالـ Testosterone propionateاألندروجینات المصنعة خارج الجسم ومنھا الـ 
مون األندروجین لھا ان األبقار والنعاج المعطاة ھر(شیاعللكشف عن الTeasersلتھیئة اإلناث الكشافة تستعمل

  .)Venereal diseasesفائدة في انھا ال تنقل األمراض التناسلیة 

  Non-steroid اوامت   -ب gonadal hormones  

  .لھیأتي شرحاً ھرمون الریالكسین ھو الھرمون غیر الستیرویدي للمناسل وفیما 

ا    Relaxin  

یتألف من وحدتین فرعیتین الفا وبیتا التي ترتبط مع Polypeptide hormoneلببتید ھو ھرمون متعدد ا
الریالكسین یفرز . دالتون5700وزنھ الجزیئي . Tow disulphate bondsبعضھا بآصرتین ثنائیة الكبریتات 

ان الریالكسین وفي بعض األنواع فان المشیمة والرحم یفرز). 3-3جدول (اساساً من الجسم األصفر خالل الحمل 

عنق الرحم والمھبل قبل الوالدة، كما انھ یثبط Dilationالفعل البایولوجي األساسي للریالكسین ھو ارتخاء . ایضاً 

 Guineaفي خنازیر غینیا . التقلصات الرحمیة ویؤدي الى زیادة نمو الغدة اللبنیة اذا أعطي سویة مع اإلسترادیول
pigاق فإن الریالكسین یؤدي الى افترSeparation العظم العانيPubic bone ساعات بعد الحقن، 6خالل

  .وعموماً فان افتراق العظم العاني یحدث طبیعیاً خالل الوالدة في ھذه الحیوانات

  Inhibins and Activins   امت وات

FSHانتاج الـ فيبسبب تأثیرھا Gonadal fluidsالسوائل التناسلیة االنھبینات واالكتفینات یتم عزلھا من 
لتنظیم اإلشارة الصمیة Paracrine regulatorsاإلنھبینات واالكتفینات ھي منظمات موضعیة ). 3-3جدول (

.LHلھرمون الـ 

  Inhibinsاإلنھبینات  -أ

صمي بالتنظیم الContributeھم لبروتینات المتعلقة بھا والتي تستعد المناسل المصدر الرئیسي لإلنھبینات وا

Endocrine regulationخالیا سرتولي في الذكور والخالیا الحبیبیة . للجھاز التناسليGranulosa cells في
اإلنھبینات لیست ستیرویدات ولكنھا بروتینات تتألف من وحدتین فرعیتین مرتبطتین و. اإلناث تنتج اإلنھبینات

ولیس عن Lymphن االنھبینات تفرز عن طریق اللمف في الذكور فا. )β(وبیتا )α(ثنائیة الكبریتات تدعى الفا 

  .كما في اإلناثVenous bloodطریق الدم الوریدي 

في المبیض Folliculogenesisفي التنظیم الھرموني لعملیة التخلیق الحویصلي اً مھماً دورؤدياالنھبینات ت
للغدة النخامیة حول عدد Chemical signalsاالنھبینات تعمل على نقل اشارات كیمیائیة . شیاعخالل دورة ال

نسبة اإلباضة تبقىالى مستوى معین بحیث FSHتقلل افراز ھرمون الـ وھي. الحویصالت النامیة في المبیض
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تأثیر اإلنھبینات في تنظیم افراز فضالً على. ضمن العدد المحدد للنوع بالنسبة لألنواع المفردة والمتعددة الموالید
  .لنخامیة في االناث فإنھا ترتبط مع البروتینات المنظمة لوظیفة خالیا لیدك في الذكورمن الغدة اFSHالـ 

  Activinsاالكتفینات  -ب

ھذه المواد البروتینیة المسؤولة عن ھذه . FSHالسائل الحویصلي یحتوي على مواد تعمل على تحفیز افراز الـ 
تتألف من وحدتین (Dimersوجة الصیغة الجزیئیة االكتفینات ھي مواد فعالة مزدو. الفعالیة تدعى باألكتفینات

وھي موجودة في السوائل الجنسیة مثل السائل الحویصلي FSHتحرض على افراز الـ ) βفرعیتین نوع بیتا 

تتألف من Heterodimericھذه الھرمونات المزدوجة الصیغة الجزیئیة . والسائل الموجود في تجویف الخصیة

او تتألف من )A)βAع بیتا فقط، فقد تتألف من وحدتین فرعیتین متشابھتین نوع بیتا اتحاد الوحدات الفرعیة نو
)βB(و )βA(او تتألف من وحدتین فرعیتین مختلفتین نوع بیتا )B)βBوحدتین فرعیتین متشابھتین نوع بیتا 

  .Growth factorsمھماً وفعاالً من عوامل النمو عامالً األكتفینات تعد ). 10-3شكل (وكما ھو موضح في 

  

  

  

  

  

  

  التركیب الكیمیائي لالنھبینات واالكتفینات) 10-3(شكل 

اFollistatin  

FSHیثبط افراز ھرمون الـ الالفولستاتین . الفولستاتین ھو بروتین اخر ینتج او یعزل من السائل الحویصلي
ولوجیة لألكتفینات، وھكذا فانھا تعدل من افراز الـ ولكنھ ایضاً یرتبط بإظھار الفعالیة البایفحسبمثل اإلنھبینات

FSH.  

5-ت اما   Placental hormones  

اما ان تكون متماثلة او متشابھة من حیث الفعالیة البایولوجیة للھرمونات وھيالمشیمة تفرز ھرمونات عدیدة
  :وھذه الھرمونات تشمل، FSHوالـ LHوالتي تشمل كل من ھرموني الـ التناسلیة للبائن

  

  



 اا:  و ا ات وما  
  

67

    )eCG(equine Chorionic Gonadotropinت ا ا س  -أ

Pregnant mare serum gonadotropinاو ما یسمى بھرمون مصل الفرس الحامل eCGھرمون الـ 
)PMSG(ي الجرذان غیر تم اكتشافھ عندما ادى الدم المأخوذ من األفراس الحوامل الى احداث النضج الجنسي ف

ھو بروتین سكري مع وحدتین فرعیتین من الفا وبیتا مشابھة لتلك الموجودة في eCGھرمون الـ . الناضجة
. Sialic acidحامض السیالیك والسیماولكنھا ذات محتوى عالي من الكاربوھیدرات FSHو LHھرمون 

وھكذا فان . النصف لھذا الھرمون لعدة ایامالمحتوى العالي من حامض السیالیك یظھر انھ یؤدي الى اطالة عمر
  .اسبوععلىاألعضاء المستھدفة لمدة تزید فيلھا تأثیر بایولوجي eCGجرعة منفردة من ھرمون الـ 

، ھذه eCGالـ تمثل مصدرEndometrial cupsالقند وان الكؤوس الرحمیة رحم الفرس یفرز محرضات 
یمتلك الفعل eCGالـ . من الحمل85الحمل تبقى حتى الیوم من40التي تتشكل عند الیوم Cupsالكؤوس 

في یوجدeCGالـ . بصورة اكثرFSHمع تفوق الفعل المشابھ لھرمون LHو FSHالبایولوجي لكل من ھرموني 

یحفز نمو وتطور الحویصالت المبیضیة eCGان افراز الـ . دم الفرس الحامل وینتقل في الدم وال یطرح في البول

 Luteinizedتصبح حویصالت أصفریة اكثرھابعض الحویصالت تحصل لھا اإلباضة ولكن ). 4-3جدول(
follicles وھذا یعود الى فعل الـ ،eCG المشابھ لفعل الـLH .صفراء الثانویة تنتج البروجستینات ھذه األجسام ال

تجاریاً إلحداث افراط لمستعملةاكان واحداً من اوائل محرضات القند eCGالـ . التي تدیم الحمل في األفراس

  .في الحیوانات المزرعیةSuperovulationاإلباضة 

      )hCG(human Chorionic Gonadotropinت ا ا ا  -ب

40000ھو ھرمون بروتیني سكري یتألف من وحدتین فرعیتین الفا وبیتا، وزنھ الجزیئي hCGھرمون الـ 
الوحدة الفرعیة الفا من . وسلسلتین كاربوھیدراتیتیناً امینیاً حامض92عیة الفا تتألف من الوحدة الفر. دالتون

واألغنام Porcineلكل من اإلنسان والخنزیر LHالفا لھرمون الـ الفرعیةتكون مشابھة للوحدة hCGھرمون الـ 

Ovine واألبقارBovine . الـ . سالسل كاربوھیدراتیة5وحامضاً امینیاً 145الوحدة الفرعیة بیتا تتألف منhCG
ولھ فعالیة مشابھة لھرمون الـ Luteotropicومحفز الجسم األصفر Luteinizingاإلباضة اساساً یمتلك فعالیة 

FSHخالیا األرومة الغاذیة المشیمیة . بصورة اضعفولكنCyncytiotrophoblastic cells في مشیمة القرد

Primate placenta الـ تصنع ھرمونhCG4-3جدول (جد ھذا الھرمون عادة في كل من الدم والبول ، ویو .(
ھذا الھرمون في البول خالل المراحل المبكرة من الحمل یعد األساس في اختبارات فحص الحمل وجودان 

طریقة التحلیل ایام من األخصاب وذلك بإستعمال8لوحظ وجود ھذا الھرمون في البول یعد مروراذلإلنسان، 

  .Sensitive immunoassaysلمناعي الحساسة ا

Placental lactogen    )ا ا) ااز ا ا   -ج

. محرض افراز الحلیب المشیمي ھو بروتین ذو خصائص كیمیائیة مشابھة لھرمون البروالكتین وھرمون النمو
الالكتوجینات المشیمیة . حامضاً امینیاً 192دالتون في األغنام ویحتوي على23000-22000وزنھ الجزیئي 

Trimesterتفرز من نسیج المشیمة ولكن ال یمكن تمییزھا في مصل دم الحیوانات الحوامل حتى الثالثة اشھر 
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الالكتوجینات المشیمیة تكون اكثر اھمیة في فعلھا كھرمون للنمو مقارنة بفعلھا ). 4-3جدول (األخیرة من الحمل 
كما انھا ذات اھمیة كبیرة في تنظیم التغذیة األمیة للجنین ومن المحتمل ان تكون مھمة في . كتینكھرمون البروال

في ابقار الحلیب اً في انتاج الحلیب ألن مستواھا یكون عالیاً دورتؤديالالكتوجینات المشیمیة قد . نمو الجنین
Dairy cows)األبقار ذات اإلنتاج العالي من الحلیب (ار اللحم مقارنة بأبقBeef cows) األبقار ذات اإلنتاج

  ).المنخفض من الحلیب

  B       Protein Bوا-ء

حالیاً تم . تقوم بإنتاج اشارات عدیدة خالل المراحل المبكرة من الحملBovine conceptusان أجنة االبقار 

 BPurified-pregnancyوع تحدید بروتین واحد فقط من نسیج المشیمة وھو البروتین الخاص بالحمل ن
specific protein B)bPSPB( . الفعل الفسیولوجي للبروتینB قد یكون من خالل منع تحطم الجسم االصفر

ھذا الھرمون المشیمي یمكن ان یعد اول فحص ھرموني ). 4-3جدول (اثناء الحمل المبكر بالنسبة لألبقار والنعاج 
  .مبكر ودقیق للحمل في الماشیة

  ملخص للھرمونات المفرزة من قبل المشیمة) 4-3(جدول 

  تركیبھ وموقعھ  األنواع  الھرمون
سوائل الجسم 
  التي تحتویھا

  الوظائف االساسیة

محرضات القند 
المشیمیة البشریة 

hCG
  االنسان والقرد

بروتین سكري یوجد في 
خالیا االرومة الغاذیة 

  المشیمیة
  الدم والبول

لھ فعالیة مشابھة لھرمون 
ویعمل على ادامة LHالـ 

الجسم االصفر خالل الحمل 
  في القرود

محرضات القند 
المشیمیة للفرس 

eCG/PMSG
  الحصان

بروتین سكري یوجد في 
كؤوس بطانة الرحم 

Endometrial cups ذات
  االصل الجنیني

  الدم
لھ فعالیة مشابھة لھرمون 

ویحفز تكوین FSHالـ 
  االجسام الصفراء في الفرس

  األغنام واالبقار  تاالستروجینا
ھرمون ستیرویدي یوجد في 
الجزء المشیمي التابع للجنین 

Fetoplacental
    الدم

  االغنام واالبقار  البروجسترون
ھرمون ستیرویدي یوجد في 
  الجزء المشیمي التابع للجنین

  ادامة الحمل  الدم

  االغنام واالبقار  الالكتوجینات المشیمیة
بروتین یوجد في نسیج 

  المشیمة
  الدم

ینظم انتقال المواد الغذائیة 
من دم االم الى الجنین ولكنھ 

  غیر واضح تماما

  االغنام واالبقارBبروتین الحمل 
بروتین ینتج من حاصل 

  )الجنین(الحمل 
  التمییز االمي للحمل  الدم

  

  Prostaglandins     اومت

بسبب جنسیة المساعدة، وقد سمیت بالبروستاكالندیناتالبروستاكالندینات تعزل اساساً من سوائل الغدد ال
جمیع البروستاكالندینات . فان جمیع انسجة الجسم تفرز البروستاكالندیناتوعادةً ارتباطھا مع غدة البروستات،
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حامض . Cyclopentene ringذرة كاربون مع حلقة السایكلوبنتین 20ھي احماض دھنیة غیر مشبعة ذات 

وھو حامض دھني اساسي یمثل المادة التي یتشكل منھا البروستاكالندین Arachidonic acidاألراكیدونیك 

  ).11- 3شكل () E2)PGE2والبروستاكالندین PGF2αاألكثر ارتباطاً بالتناسل والذي یمثل اساساً الـ 

  

  

  

  

  

  PGE2والـ PGF2αالتركیب الكیمیائي للـ ) 11-3(شكل 

وضعیاً في موقع افرازه من خالل اإلتصال من خلیة الى خلیة اخرى ولذلك ال البروستاكالندین یعمل ماكثر
بأي نسیج Localizedالبروستاكالندین ال ینحصر . یمكن ان نعرفھ بالضبط كما نعرف الھرمون بالحالة الطبیعیة

تظھر في الدم بینما بعض اشكالھ ال. األنسجة المستھدفة بعیداً عن موقع انتاجھفيمحدد، فھو ینتقل في الدم لیؤثر 
ھو العامل المحلل للجسم األصفر PGF2αالـ . األخرى تتحلل بعد دورانھا في الدم من خالل الكبد والرئة

Luteolyticجدیدة في حالة عدم حصول شیاعویسمح ببدء دورة شیاعالذي ینھي الطور األصفري من دورة ال
یعمل على تنظیم عدة ظواھر فسیولوجیة ودوائیة اذالبروستاكالندین قد یعد من الھرمونات . اإلخصاب

Physiologic and pharmacologic phenomena مثل تقلص العضالت الناعمة في القنوات التناسلیة

ونقل الحیامن واإلباضة وتكوین الجسم Ejaculationوالقذف Erectionوالھضمیة وحصول عملیة اإلنتصاب 
روستاكالندین مھم في حصول عملیة اإلباضة، مثالً في النعاج واألبقار فإن الب. األصفر والوالدة ونزول الحلیب

ان . الذي یعد مثبطاً لتصنیع البروستاكالندینIndomethacinعملیة اإلباضة تتوقف بعد اعطاء االندومیثاسین 

ى الحویصلة فان فعل ھذا الھرمون على مستولذایكون غیر مؤثر لوحده في ھذه الحیوانات LHتحرر ھرمون الـ 

  .PGE2والـ PGF2αالمبیضیة یتطلب اما احد او كالً من الـ 

عمل على تحفیز تMyometriumان الزیادة في االستروجین الذي یعزز نمو الطبقة العضلیة من بطانة الرحم 
مي التمییز األ(في الحیوانات الحوامل، فان تطور األجنة یرسل اشارة الى الرحم . PGF2αتخلیق وتحریر الـ 

على تحلل الجسم PGF2αتؤدي الى منع تأثیرات الـ ) Maternal recognition of pregnancyللحمل 
  .األصفر

 ما اHormonal regulation of reproduction  

في اً مھماً دوریؤديبین الجھازین العصبي والصمي وھو Interfaceان تحت المھاد یعمل كصلة وصل 
في كال FSHوالـ LHوكما ذكر سابقاً فان ھرمونات المناسل تثبط تحرر ھرموني الـ . م الھرموني للتناسلالتنظی

PGF2α PGE2
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محرض الھرمونات المناسل دور تؤديفي حین یمكن ان ) Negative feedbackتغذیة عكسیة سالبة (الجنسین 

  ).Positive feedbackتغذیة عكسیة موجبة (في اإلناث فقط FSHوالـ LHإلفراز ھرمونات الـ 

  

ت اما   Endocrine mechanisms  

Estrusشیاعودورة الPubertyتتضمن البلوغ المیكانیكیات الصمیة التي سیتم مناقشتھا ھنا  cycle والحمل
 Sertoliوخالیا سرتولي Testicular functionووظائف الخصیة Pregnancy and parturitionوالوالدة 

cells واألكتفینات واإلنھبیناتActivins and inhibins.  

  Puberty  اغ-1

ان . الذكور واإلناث تصل الى عمر البلوغ عندما تصبح قادرة على تحریر األمشاج وإظھار السلوك الجنسي
–Hypothalamicالغدة النخامیة–بدایة البلوغ یتم تنظیمھا عند وصول محور تحت المھاد

Adenohypophyseal axis الى مرحلة النضج بحیث تصبح الغدة النخامیة قادرة على انتاج محرضات القند او

وقد اصبح من المعلوم بان العجول والخنازیر . FSHوالـ LHمن خالل زیادة تحسس المبایض لھرمونات الـ 

 Exogenousوالحمالن في مرحلة ما قبل البلوغ ستحصل لھا اإلباضة بعد حقن محرضات القند خارجیة المنشأ 
gonadotropinsلھا.  

اإلناث في مرحلة ما قبل البلوغ تستجیب الى نبضات افراز محرضات القند ویظھر ذلك من خالل اإلفراز 
تزداد تبعاً LHقمم الـ Frequencyفإن تكرار Heifersفي النعاج والعجالت . التدریجي لھرمون اإلستروجین

في مرحلةشیاعوھذا یرتبط مع سلوك ال. قبل اإلباضةLHة الـ في موجTransient riseلالرتفاع الطارئ 
  .البلوغ

اإلستجابة لمحرضات القند فانھا تعمل على افراز ھرمون الذكور في مرحلة ما قبل البلوغ من حیث 
تتبع بعد حوالي ساعة واحدة بارتفاع طارئ في LHكل نبضة من ھرمون الـ . التستوستیرون بصورة تصاعدیة

وعند تقدم عمر البلوغ فان التستوستیرون یبدأ باإلزدیاد في الدم مؤدیاً الى انخفاض . ون التستوستیرونافراز ھرم
  .افراز ھرمونات محرضات القند بسبب تأثیر التغذیة العكسیة

2-عدورة ا   Estrus cycle  

ایضاً في تحدید ق العصبیة تشترك ائالطر. على شكل موجاتFSHو LHتتحرر ھرمونات شیاعخالل دورة ال
  .وقت اإلباضة

  FSH       Tonic LH and FSH releaseواLH  مت ااز م ا   -أ

. یتم السیطرة علیھا عن طریق التغذیة العكسیة السالبة من المناسلFSHو LHالمستویات النشطة من ھرموني 

. في كل ساعةOscillationsتذبذباً ولكنھ یبدو مNot stationaryغیر ثابت LHالمستوى النشط لھرمون الـ 
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وھو Gonadectomyفي المصل ترتفع بعد استئصال المناسل LHكما ان المستویات النشطة من ھرمون الـ 
على مراكز السیطرة ) المبیض والخصیة(یعود الى ضعف التغذیة العكسیة من الستیرویدات المنتجة من المناسل 

  ).12-3شكل (اد من تحت المھLHعلى افراز ھرمون الـ 

تؤدي الى احداث المراحل النھائیة من نضج البویضات فقط قبل FSHوالـ LHان موجات افراز ھرموني الـ 

  .من انقسام نواة الخلیةMetaphase IIاإلباضة وحتى الطور المتوسط الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مبیضالعالقة بین تحت المھاد والفص االمامي للغدة النخامیة وال) 12-3(شكل 

  Preovulatory LH and FSH release     اFSHوLHمر  -ب

وھي FSHو LHیدعى بالموجة ما قبل اإلباضة لھرموني FSHوالـ LHالنوع الثاني من تحرر ھرموني الـ 
تحت فيسالب الزیادة في تراكیز ھرمون اإلستروجین في الدم لھا تأثیر عكسي. عالمة ما قبل اإلباضة في اإلناث

. قبل اإلباضةFSHو LHوالتي ترافق موجة ھرموني GnRHالمھاد مما یؤدي الى تحرر مفاجئ لھرمونات الـ 

  .ساعة وھي مسؤولة عن اإلباضة12- 6قبل اإلباضة تبقى لمدة FSHو LHان موجات ھرموني 

تخمد شیاعلفیزیاویة للوالعالمات اFSHو LHمستویات ھرمون اإلسترادیول تنخفض بعد تحرر ھرموني 

Abate . ساعة من بدایة الموجة القصوى لمحرضات القند30- 24ان اإلباضة لدى الحیوان ستحصل بعد.  
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      Neural pathways ااا  -ح

التزاوج یمكن ان . الغدة النخامیة-الطرق العصبیة المختلفة تحدث بین الجھاز التناسلي ومحور تحت المھاد
LHمدة تحرر ھرمون Prolongingقبل اإلباضة من خالل اطالة LHر من تردد موجة ھرمون یحسن او یغی
  .زیادة تراكیزھا في البالزمافضالً على 

مثل Spontaneously ovulating speciesوقت اإلباضة في األنواع تلقائیة اإلباضة فيالتزاوج یؤثر 

Clitoralفي ماشیة اللحم فان تحفیز البظر . األغنام stimulation یسرعHasten حدوث عملیة اإلباضة، كما
في الخنازیر فان التزاوج الطبیعي . LHحتى حصول موجة الـ شیاعان تحفیز عنق الرحم یقلل الوقت من بدایة ال

من اول المدةوحتى اإلباضة وكذلك من خالل تقلیل شیاعمن بدایة الالمدةاإلباضة من خالل تقصیر فيیؤثر 
في البالزما مباشرة بعد LHطبیعیاً فان الخنازیر المتزاوجة تمتلك تراكیز عالیة من ھرمون . اباضةوحتى آخر 

  .التزاوج

  Pregnancy and parturition  ا وادة-3

البروجسترون ھو الھرمون األھم الذي یتطلبھ . كال من ادامة الحمل وبدایة الوالدة تقع تحت السیطرة الصمیة
في كل الحیوانات المزرعیة فإن البروجسترون یفرز من قبل الجسم األصفر وھو اساسي إلدامة . ملاستمرار الح

وعند . عموماً في الخیول فإن المشیمة تأخذ وظیفة افراز ھرمون البروجسترون. المرحلة المبكرة من الحمل
 Complexتداخل معقد اقتراب عملیة الوالدة فإن انخفاض مستویات ھرمون البروجسترون یمثل بدایة حصول

interactionالبروستاكالندینات . بین كل من الجنین واألمPGF2α واإلستروجین واألوكسیتوسین والكورتیزول
  .الجنیني ھي بعض الھرمونات التي ترتبط بعملیة الوالدة

4-ا وظ    Testicular function  

FSHھرموني الـ ان. لتلك الموجودة في اإلناثالسیطرة الصمیة العصبیة لوظائف الخصیة تكون مشابھة 
یسیطر LH، بینما ھرمون الـ Gametogenicعلى ادامة واستمرار عملیة تولید الكمیتات یعمالنواالندروجینات 

وعلى خالف اإلناث فانھ لیس ھنالك نظام تغذیة عكسیة موجبة . على افراز ھرمون التستوستیرون من خالیا لیدك
تبقى مستمرة LHوالـ FSHعملیة الخصي فان كل من تراكیز وتردد نبضات ھرموني الـ ولذلك فانھ بعد 

Retained.  

الحلقة الطویلة . Ultrashortافراز التستوستیرون یتم تنظیمھ من خالل حلقات طویلة وقصیرة وبالغة القصر 

الحلقة القصیرة تكون ). 13-3شكل (والتستوستیرون LHواإلنھبین والتداخل ما بین الـ FSHتتطلب كل من الـ 
اما الحلقة بالغة القصر . بین النسیج البیني والطبقة الطالئیة للنبیب المنوي وھي تتطلب عوامل النمو والھرمونات
في الثور . Myoid cellsفھي تنظم التداخل بین كل من خالیا سرتولي والخالیا الجرثومیة والخالیا شبھ العضلیة 

  .دقیقة45-30تؤدي الى زیادة لھرمون التستوستیرون بعد حوالي LHلـ فإن كل موجة من ھرمون ا
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. الحصان ینتج ویفرز كمیات كبیرة من اإلستروجینات مقارنة بتلك المنتجة من قبل ذكور اغلب انواع اللبائن
ة تكون موسمیة في الحصان وھي موازی17β-estradiolوان تراكیز االسترادیول . الخصیة تنتج االستروجینات

  .والتستوستیرونLHالـھرمونيمنكللتراكیز 

5-      Sertoli cells  

كل منھما لآلخر في تنظیم اإلفراز الدوري Reciprocallyیتبادالنالجرثومیةوالخالیاسرتوليخالیا

 Low resistanceخالیا سرتولي تزود بممرات منخفضة المقاومة . للبروتینات على طول النبیبات المنویة
pathways النتقال المواد االیضیة ما بین الخالیا التي تنسقCoordinate فعالیة الطبقة الطالئیة للنبیب

  .المنوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العالقة بین تحت المھاد والفص االمامي للغدة النخامیة والخصیة) 13-3(شكل 

Basal compartmentجزء القاعدي من خالل الInternalizedبروتینات عدیدة في جھاز الدوران تدخل 
  :وھيEndocrine mechanismsالى خالیا سرتولي بواسطة المیكانیكیات الصمیة 

.Transferrinالترانسفیرین -1
.ABP(Androgen binding protein(البروتین الرابط لألندروجین -2
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.IGF(Insulin like growth factors(عوامل النمو الشبیھة باالنسولین -3

  .Related growth factorsالنمو ذات العالقة عوامل-4

من النبیب المنوي Adluminal compartmentالبروتینات المفرزة من خالیا سرتولي بإتجاه الجزء الجوفي 

. في الخالیا الجرثومیةParacrine mechanismتدخل من خالل میكانیكیة اإلفراز ذات التأثیر الموضعي 
تمثل األھداف المفضلة Early spermatidsوأرومات النطف Spermatocytesالخالیا النطفیة 

Preferential targetsلبروتینات خالیا سرتولي في الخصیة.  

  Activins and inhibins    ات وامت-6

 Autocrine andوالمشیمة كمنظمات ذات تأثیر ذاتي وموضعي األكتفینات واإلنھبینات تعمل ضمن المناسل 
paracrine modulators  وكما ذكرنا سابقاً فان . األخرى وعوامل النموالنتاج الستیرویدات والھرمونات

لھا اثر محدود وFSHوھي تعمل على تنظیم افراز ھرمون الـ . األكتفینات واإلنھبینات تنتج من قبل خالیا سرتولي

  .LHعلى افراز ھرمون 

ك اا    Sexual behavior  

1-ا ك ا     Male sexual behavior  

في برنامج اإلدارة Routine procedureھو اجراء روتیني Male castrationان عملیة خصي الذكور 
الفردیة بین الحیوانات یختلف حسب نوع الحیوان والفروقان الفعل المثبط للخصي. التناسلیة للحیوانات المزرعیة

  .سلوكیة للحیوان عند وقت اجراء العملیةوالحالة الفسیولوجیة وال

قد تعود مجدداً بعد اجراء عملیة الخصي في مرحلة ما قبل البلوغ لكل من Mountingان عملیة اإلعتالء 

القناة التناسلیة یحدث بسبب انعدام األندروجین خالل Underdevelopmentالثیران والكباش، ولكن ضعف نمو 

  .یؤدي الى تثبیط فعل التزاوجمماOntogenyتاریخ تطور الكائن الحي 

  :ماللسلوك الجنسي الطبیعي تبدو مستقلة بعض الشيء وھھنالك مقیاسان

.رغبة الحیوان لإلعتالء والتزاوج  -أ
  .قابلیتھ على قذف السائل المنوي  -ب

  .ان بلوغ مرحلة اإلنتصاب ھي الطور األخیر من السلوك الجنسي الطبیعي والذي یختفي بعد عملیة الخصي

2-م ك اا     Female sexual behavior  

ان عملیة ازالة . السلوك الجنسي لإلناث یعتمد على توازن صمي مالئم یؤدي الى تطور الحویصالت المبیضیة
یعودفي األبقار والخنازیر فإن السلوك الجنسي اال انھتثبط السلوك الجنسي Ovariectomyالمبیض 

Restoredمن اً یوم12-8لمزالة مبایضھا بعد حقن جرعة صغیرة من ھرمون اإلستروجین یتبعھا في اإلناث ا
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تتمالطبیعي وعدد البویضات التي شیاعفي الخنازیر والنعاج ھنالك عالقة بین مدة ال. المعاملة بالبروجسترون
  .اباضتھا

ت اما   Neural mechanisms  
ھي افرازات الھرمونات الستیرویدیة، Sexual motivationالتحفیز الجنسي ان اإلشارة الفسلجیة التي تبدأ

عند تحررھا في مجرى الدم فإن ھذه الھرمونات ترتبط بسرعة مع المواقع المستقبلة لھا في الجھاز العصبي 
ة من ساع24المستویات القصوى لإلستروجین في دم كل من النعاج واناث الخنازیر تحدث قبل حوالي . المركزي
المحفزات الحسیة المتخصصة وغیر . األحداث السلوكیةوعندما یحفز الحیوان جنسیاً تبدأ . شیاعبدایة ال

Sense organsتعمل على األعضاء الحسیة Specific and nonspecific sensory stimuliالمتخصصة 
ارة او تحفیز التفاعالت الحركیة تكتمل في الدماغ إلثAcquiredاو مكتسبةInnateمن خالل میكانیكیات فطریة 

  .Appropriate motor reactionsالمالئمة 

ا ا   Growth factors  
عوامل و. عوامل النمو اصبحت من المركبات ذات األھمیة المتزایدة في مجاالت واسعة من فسلجة التناسل

والتي تتمیز بالدرجة . وبروتیناتHormone-like polypeptidesالنمو ھي ببتیدات متعددة شبیھة بالھرمونات 
واإلفراز ذات التأثیر الذاتي Paracrineباإلفراز ذات التأثیر الموضعي Predominantlyاألساس 

Autocrine الذي یعمل على تعزیز نشاط اإلنقسام الخیطي في تكاثر األنسجة واعادة تشكیلھاRemodeling
عوامل النمو قد تقسم الى ثالثة و. المبیضیة الى الجسم األصفرالحویصالت Transformationمثل عملیة تحول 

  :اصناف

من تضاعف او تطور األنواع المختلفة من الخالیا مثل عامل نمو Promoteالعوامل التي تعزز -1

)Insulin-like growth factor 1)IGF-1وعامل النمو شبیھ اإلنسولین Nerve growth factorاألعصاب

.)Epidermal growth factors)EGFنھبینات وعوامل نمو البشرة واألكتفینات واإل

والخالیا اللمفاویة Macrophagesوھي تنتج من خالیا البلعم الكبیر Cytokinesالسایتوكینات -2
Lymphocytesوھي مھمة في تنظیم الجھاز المناعي.

تكاثر ونضج كریات الدم التي تنظم)Colony stimulating factors)CSFعوامل محفزة للمستعمرات -3
.الحمراء والبیضاء

مضاعفة الخالیا المستھدفة، وتأثیرھا یتم قیاسھ من فيعوامل النمو عادة ما تعرف بقدرتھا على إحداث التأثیر 
او من خالل تحدید اتحاد Cell populationsفھي اما ان تعمل على زیادة مجامیع الخالیا عدةطرائق خالل 

Incorporationایمدین المعلم الثLabeled thymidine بالـDNA .الماضیة اجریت نوات القلیلة وخالل الس
مرتبطة بتناسل الذكور واإلناث في كل من والمن حیث تأثیراتھا المحفزة للنمودراسات عدیدة على عوامل النمو

  .اإلنسان والحیوان

  



 اا:  و ا ات وما  
  

76

ا م    Mechanism of action  
من خالل ارتباطھا بالمستقبالت الموجودة Cellular responsesاإلستجابات الخلویة عوامل النمو تحدث 

عوامل النمو متعددة الببتید تنظم تكاثر انواع متعددة من و. على سطح الخالیا المحددة في األنسجة المستھدفة
یا التي تعبر عن فعلھا المالئم من من انواع الخالاً ھذه العوامل تمتلك مدى واسع. الخالیا وتنظم نمو القناة التناسلیة

  .خاللھا

 ا ا ا   Growth factors related with reproduction

بعض ) 5-3(جدول ویبین . المبیضوان مناقشة عوامل النمو في ھذا الفصل سیقتصر على فسلجة الخصیة 
  :یأتيویمكن ذكر عوامل النمو المتعلقة بالتناسل كما . ةعوامل النمو المرتبطة بالتناسل في الحیوانات المزرعی

  Cytokines    ات-1
تفرز من قبل الخالیا اللمفاویة Chemical messengersالسایتوكینات ھي ھرمونات تشبھ النواقل الكیمیائیة 

بع األحماض االمینیة وعندما یكتمل تتا. الجھاز المناعيفيالتي تؤثر Macrophagesوخالیا البلعم الكبیر 

IL-2الـ . )IL-2(Interlukin-2أو)Interlukin-1)IL-1مثل Interleukinللعامل فان االسم یتغیر الى الـ 
  .βBو T8التي تزید من عملیة تخلیق خالیا T4ھو عامل نمو ینتج من قبل خالیا 

     )EGF(Epidermal growth factor ا اي-2
في انواع متعددة Potent mitogenic activityعدد یمتلك فعالیة قویة إلحداث اإلنقسام الخیطي ھو ببتید مت

ھذا العامل یشتق اصال من الغدد تحت الفك السفلي . In vitroوخارج الجسم In vivoمن الخالیا داخل الجسم 

Submaxillary glandsللفأر ومن بول اإلنسان ومصادر اخرى.  

3-ا   ا   )FGF(Fibroblast growth factor  
وھو ببتید متعدد یتمیز بانھ ذات اصل Bovine pituitaryھذا العامل یشتق اصال من الغدة النخامیة لألبقار 

ان تخلیق الـ . كما یعد محفزاً على االنقسام الخیطي) یعمل على تحفیز نمو األوعیة الدمویة(Angiogenicوعائي 

FGFیض یحفز الخالیا الصفراء لالبقار ولكنھ یعیق في المبDelays تشكلDifferentiation الخالیا الحبیبیة

  .زراعتھا في المختبرعندBovine granulose cellsلألبقار 

  Inhibins and activins   امت وات-4
Paracrine/Autocrine regularorsذاتي/ االنھبینات واالكتفینات ھي منظمات ذات افراز وتأثیر موضعي

مناقشة تركیبھا ومصادرھا وفعلھا سابقاً في توقد تم. LHوالـ FSHوھي مھمة لتنظیم وافراز كل من ھرموني الـ 
  .ھذا الفصل

5-م ا ا او ما )IGFs(   Insulin and insulin like growth 
factors  

ھي عوامل نمو متعددة الببتید تفرز من الكبد وانسجة مختلفة Somatomedinsمیدین او السوماتوIGFsالـ 

معظم االفعال Mediateتتوسط اذGrowth hormoneاخرى باالستجابة لتحفیزھا عن طریق ھرمون النمو 
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لطلیعةStructural homologyسلسلة مفردة متعددة الببتید ذات تركیب مماثل . المعززة لھرمون النمو

ھذه العوامل تعمل على تنظیم تكاثر وتمایز انواع مختلفة من الخالیا وھي تعمل على . Proinsulinاالنسولین 
الـ . وعلى خالف االنسولین فان ھذه العوامل تنتج من معظم االنسجة. احداث تأثیرات ایضیة شبیھة باالنسولین

IGFsباطنیة االفراز(ات الصمیة تمتلك القدرة على احداث تأثیراتھا من خالل المیكانیكی (Endocrine ًفضال
  .المیكانیكیات ذات التأثیرات االفرازیة الذاتیة او الموضعیةعلى

  IFNs(Interferons(    امومت-6
ھي مجموعة من البروتینات التي عرفت منذ البدایة بقدرتھا على حمایة الخالیا ضد اإلصابات IFNsالـ 

كال من . ɣوكاما βوبیتا αیمكن تصنیفھا على االقل الى ثالثة اصناف ھي الفا . Viral infectionsالفیروسیة 
ɣیتم تصنیعھا باالستجابة الى االصابات الفیروسیة بینما االنتروفیرونات نوع كاما βوبیتا αاالنتروفیرونات الفا 

او التحفیز Mitotic divisionبعد االنقسام الخیطي )T)T-lymphocytesتنتج في الخالیا اللمفیة نوع 

  .Antigenic stimulationبالمستضدات 

7-ا ا )NGF(Nerve Growth Factor  
 Sympathetic) الودیة(ھو عامل نمو بروتیني یعمل على نمو وادامة األعصاب السمبثاویة NGFالـ 

neurons.  

8-ا ا  )PAF(Activating FactorPlatelet  
من انواع مختلفة من ینتجPotent phospholipid mediatorھو وسیط الدھون الفسفوریة الفعال PAFالـ 

Endothelial cellsوالبلعم الكبیر والخالیا البطانیة Neutrophilsالخالیا ھي كریات الدم البیضاء المتعادلة 
یعمل على احداث مدى واسع من PAFالـ . Preimplantation embryosومن االجنة قبل االنغراس 

ومن ضمنھا العملیات التناسلیة وتكدس الصفیحات Pharmacologicاالستجابات الفسیولوجیة والعالجیة 

Platelets aggregation وحالة فرط الحساسیةAnaphylaxis والنفاذیة الوعائیةVascular 
permeability . الـPAFل على تحسین حركة الحیامن ینتج من قبل الحیمن ویعمSperm motility

  .الحیمن بالبویضةCoincubationخالل اتحاد )In vitro fertilization)IVFواالخصاب خارج الجسم 

9-ا ا        )PDGF(Platelet- derived growth factor  
انھ محرض قوي على االنقسام . م الكبیر والخالیا البطانیةوھو ببتید متعدد ینتج من قبل الصفائح الدمویة والبلع

Potent mitogen للعضلة الملساء الوعائیةVascular smooth muscleیعمل على المساعدة في التئام كما

  .النتاج البروجستیناتFSHمحفزات الـ منایضاً یزیدPDFGالـ . Fosters wound healingالجروح 

10-ا     )RLF(Relaxin-Like Factor  
ھو فرد جدید من عائلة االنسولین وعامل النمو الشبیھ باالنسولین، التي تظھر لتعبر عن تأثیرھا اساساً RLFالـ 

ذلك فانھا تنتج في مبیض بعض االنواع في كل من خالیا القراب فضالً على. في خالیا لیدك في الخصیة
قد یحل وظیفیاً RLFالـ . واثناء الحملشیاعدورة الفيوفي الجسم األصفر Follicular theca cellsالحویصلي 

  .محل الریالكسین في البقرة
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ذات التأثیر الذاتي او الموضعي ووظائفھا التناسلیة في الحیوانات النمواو عواملمنظمات) 5-3(جدول 
  المزرعیة

  العاملالمنظم او اسم 
Name of regulator or 

factor  

  وظائف الرئیسیةال
Principal functions

 Epidermalعامل النمو الجلدي 
growth factor)EGF(  

Disruptionقد تحفز على اعادة نمو الطبقة الطالئیة بعد عملیة تمزق 
  سطح المبیض عند االباضة

  ECG-1الببتیدات الشبیھة بالـ 
ECG-1 like peptides

، اما عالقة ھذه Neonatal uterusنمو وتطور الرحم حدیث الوالدة 
  الببتیدات مع االستروجین فھي غیر معروفة

عامل نمو الخالیا اللیفیة 
Fibroblast growth factor

)FGF(  

دالتون یحفز نمو وتكاثر االنواع المختلفة من 18000بروتین یتألف من 
  الخالیا التي تتطلبھا عملیة انغراس الكیسة االرومیة والتطور الجنیني

ون محرر ھرمون النمو ھرم
Growth hormone releasing 

hormone)GHRH(

على وظیفة المناسل تكون معتمدة على ھرمون الـ GHRHان زیادة فعل الـ 
FSH  

عامل محفز مستعمرات الخالیا 
البلعمیة والخالیا الحبیبیة 

Granulocyte-macrophage 
colony-stimulating factor

)GM-CSF(

ضمن Autocrineلخالیا المشیمیة ولھا تاثیر ذاتي تفرز من قبل ا-1
  خالیا معینة من مشیمة الجنین

Interactionتعد من السایتوكینات المھمة التي تنفع كاساس للتفاعل -2
  بین الجھاز المناعي واالنسجة التناسلیة األمیة خالل حمل اللبائن

  )Interferon)IFNاإلنترفیرون 

معقدة على الجھاز المناعي في االغنام وھي سایتوكینات لھا تأثیرات -1
  واالبقار

كعامل افرازي رئیسي قبل IFNان حاصل الحمل یؤدي الى انتاج الـ -2
  االنغراس

  عامل نمو االنسولین
Insulin growth factor)IGF(  

یلعب دور في الحمل المبكر في المجترات-1
IGFبطانة الرحم تصنع وتفرز اربعة انواع من الـ -2
صوي یلعب دور في تنظیم انقسام الخالیا النطفیة وان الخEGFالـ -3

  )A)Retinolالخصوي یتم تحفیزه من قبل فیتامین IGF-1انتاج الـ 
عامل نمو داخل الحویصالت 

Intrafollicular growth factor
في الخالیا الحبیبیة Steroidogenesisینظم عملیة تخلیق الستیرویدات 

  للحویصالت المبیضیة الكبیرة

عامل منشط الصفائح الدمویة 
Platelet-activating factor

)PAF(  

تفرز من قبل الكیسة Phospholipidsوھي دھون فسفوریة -1
االرومیة لالنسان وھي عامل نمو ذات تأثیر ذاتي تتطلبھ عملیة االنغراس

خالل Antiluteolyticیعمل كمضاد لتحلل الجسم االصفر PAFالـ -2
  الحمل

ئ الصفائح الدمویة عامل نمو منش
Platelet-derived growth 

factor)PDGF(  

یعزز من نمو الكیسة االرومیة بعد الحقن المختبري لالجسام المضادة لمضاد 
 anti-PDGF antibodies into uterine(الى تجویف الرحم PDGFالـ 

lumen(  

  الریالكسین
مل نمو شبیھ وھو ھرمون متعدد الببتید مشابھ تركیبیاً لالنسولین وعا

  االنسولین یتم تخلیقھ وافرازه من قبل الجسم االصفر

  عامل تنخر الورم
Tumor Necrosis Factor

)TNF(  

)الخالیا الحبیبیة(وھو یتركز في المبیض -1
یزید انتاج البروجسترون من خالیا القراب-2
سویة تزید من افراز البروجسترون اكثر من اقصى hCGوالـ TNFالـ -3

  .لوحدهhCGجرعة من الـ
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      )TGF(Transforming Growth Factor ا ال-11
ویمارسEGFیرتبط بمستقبالت الـ اذ، EGFذو عالقة شدیدة بالـ )α)TGFαان عامل النمو المتحول 

  .ینتج من قبل الخالیا الحبیبیة وخالیا القراب ومن البویضة في المبیضTGFβالـ . ھانفسالتاثیرات

12- را     )TNF(Tumor Necrosis Factor  
، ولكن بحوث عدیدة Inflammationیرتبط عادة مع حدوث االلتھاب )α)TNF-α-عامل تنخر الورم

TNFان الـ . في القناة التناسلیة االنثویةTNFللـ Potential functionاوضحت امكانیة وجود وظیفة محتملة 
 Cancers of theالدوریة في الرحم وسرطانات القناة التناسلیة االنثویة یرتبط بتطور االمشاج والتغیرات
female reproductive tract والتطور المشیميPlacental maturation والتطور الجنینيEmbryonic 

development.  

13-وا م     )VEGF(Vascular Endothelia Growth Factor  
ملحوظ، Periodic growth and regressionسلیة االنثویة نمو وارتداد دوري تظھر االعضاء التنا

الحویصالت المبیضیة واالجسام الصفراء . في معدالت جریان الدمStriking changesمصحوباً بتغیرات ممیزة 

یبارین ھذه العوامل وعائیة االصل تظھر لتكون مرتبطة بالھAngiogenic factorsتنتج عوامل وعائیة االصل 
Heparin-binding وتنتمي الى كل من عائلتي عامل نمو الخالیا اللیفیةFGF وعامل نمو بطانة االوعیة

VEGF . الـVEGFتم تمییزھا الول مرة في الجسم االصفر لالبقار وفیما بعد لوحظت في الجسم االصفر لألغنام .
ر تكون مرتبطة اصال مع تكون اوعیة دمویة التغیرات الدوریة المرتبطة مع تكوین واضمحالل الجسم االصف

  .Angiogenesisاو ما یسمى بتكون االوعیة New blood vesselsجدیدة 

وا ا اGrowth factors and reproduction  

فانھ وبشكل عام. یعمل على تنظیم كل من وظائف المبیض والخصیةLHوالـ FSHفي المفھوم الواسع فان الـ 

وعملیة اختیار Folliculogenesisالصعب تفسیر جمیع الفعالیات التناسلیة مثل عملیة التخلیق الحویصلي من
الحویصالت المباضة والمتحللة وعملیة نضج البویضات فقط من خالل التغیرات في مستویات الھرمونات 

 Locally producedضعیاً خالل العقد الماضي وجھ االھتمام على العوامل المصنعة مو. المحرضة للمناسل
factors والتي تعمل من خالل میكانیكیات التأثیر الذاتي والموضعي والتي تستطیع ان تغیر او تعدل من استجابة

ھذه العوامل ذات التأثیر الذاتي او الموضعي قد تنفع في تغییر . LHوالـ FSHالخالیا المستھدفة لھرمونات الـ 

  .من خالل نمط تحفیزي او تثبیطيLHوالـ FSHـ حساسیة او استجابة ھرمونات ال

1-ا ت داا  Intraovarian regulators  

اثناء نموھا المبكر والتي تعتمد ظاھریاً في خالیاھا لالحویصلة المبیضیة تخضع الى تكاثر سریع 
Apparently على محرضات القندGonadotropins .زة ذات التأثیر وقد تشترك العوامل المبیضیة المفر

  .الذاتي او الموضعي في تنظیم بدایة النمو الحویصلي
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واستجابة الخالیا LHالعدید من عوامل النمو والسایتوكینات تغیر من استجابة خالیا القراب الى ھرمون الـ 

والـ IGF-1وھذه تشمل ایضاً االنھبینات واالكتفینات والـ . في المختبرLHو FSHالحویصلیة لكل من ھرموني 

EGF والـFGF والـTGF-α والـTGF-β والـTNFα والـInterleukin-1 والـɣInterleukin- والـ

Indothelin .مالحظتھ في داخل الجسمتفان فعل عدد قلیل من ھذه العوامل تموبشكل عام.  

-Intraان باختبار عوامل النمو داخل الجسم عن طریق حقنھا داخل الشریCampbellقام 1995في عام 
arterial infusion الزرع المبیضي في النعاج معOvarian transplants . وجد بان الـEGF والـTGFα والـ

FGF األساسي)Basic FGF(الحویصلي البقري تعمل على تثبیط واالنھبین والستیرویدات الحرة في السائل

  .مونيیحفز االفراز الھرIGF-1وظیفة المبیض، في حین وجد بان الـ 

  :ظاھریاً فان السیطرة على تطور واختیار الحویصلة المباضة یحدث عند ثالثة مستویات ھي

.محرضات القند تعمل على بدء التطور الحویصلي-1
تطور Suppressالحویصلة المباضة تعمل على انتاج عوامل نمو تعمل على ایقاف او تثبیط -2

.ضات القندالحویصالت االخرى من خالل میكانیكیات تابعة لمحر
  .التي تعمل على تعزیز فعالیة محرضات القندOvulatory follicleالعوامل ضمن الحویصلة المباضة -3

 Potentialوفي ھذا االطار فان االنھبینات واالكتفینات تعد من االجھزة التنظیمیة المحتملة داخل المبیض 
intraovarian regulatory systems .ان كل اذینات واالنھبینات تم ذكره سابقاً، التركیب الكیموحیوي لالكتف

في المبیض فان تعبیر الوحدات الفرعیة لالنھبینات . منھما یتألف من وحدتین الى ثالث وحدات من الببتید
  .واالكتفینات یظھر في كونھا عوامل منظمة للتطور

2-اس واما    Implantation and gestation  

واجتیاحھا خالل مرحلة التطور عوامل النمو تدخل كعامل وسیط في تكاثر الخالیا الجنینیة وتمایزھا وھجرتھا 
حلة االنغراس والمراحل مروفيInvasion during preimplantation developmentما قبل اإلنغراس 

في مرحلة ما قبل االنغراس ھو Blastocystفي النعاج فان الناتج الرئیسي للكیسة االرومیة . التالیة من الحمل

الذي یصنف اآلن كانترفیرون )ovine trophoblast protein-1)oTP-1بروتین االرومة الغاذیة لالغنام 

)IFN( .ھ موجود في االبقار یدعى ببروتین االرومة الغاذیة البقري وھناك انترفیرون مشابbovine 
trophoblast protein-1)bTP-1( وھو ناتج افرازي لحاصل حمل االبقارBovine conceptus . في داخل

من خالل تأثیرھا المضاد لتحلل الخالیا الصفراء شیاعالجسم فان ھذه االنترفیرونات تطیل من طول دورة ال
Antiluteolytic انتاج الرحم من البروستاكالندینات فيوالذي یؤثرPGF2α.  

3-ا ا   Early embryo  

وزنھ (ھو بروتین سكري PDGFالـ . ھنالك عوامل نمو عدیدة لھا عالقة بعملیة انغراس الكیسة االرومیة

ومنحصر او مقید بفعلھ االفرازي ذطبیعیاً PDGFالـ .نمو الخالیا التابعة للمصلیدعم ) دالتون30000الجزیئي 
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Human blastocystsیفرز من بعض خالیا الكیسة االرومیة لالنسان PDGFالـ . التأثیر الذاتي او الموضعي
والمرحلة التوتیة Zygoteعوامل النمو في مرحلة البیضة المخصبة . لالنثىوھو موجود في االفرازات الرحمیة 

Morulaتتضمن او تشمل كل من عامل النمو المتحول ومرحلة الكیسة األرومیةTGFB-1 وعامل النمو المتحول

  .)IL-6(Interleukin-6والـ PDGFوالـ )IGF)IGFIIوالـ TGFF-αالفا 

4-ت اا  Uterine contractions  

لخالیا العضلیة بطانة الرحم وافيProfound effectsومستقبالت االنسولین لھا تأثیرات عمیقة PDGFالـ 
الذي Arachidonic acidیحرر حامض األراكیدونیك PDGFالـ . قلصالرحمیة من خالل تحفیزھا على الت

  .یتحول الحقاً الى البروستاكالندین والذي یعمل بدوره على احداث التقلصات الرحمیة

  Leydig cell function  وظ  ك-5

من الغدة FSHالمتعلقة بھا غیر منحصرة في تنظیم افراز ھرمون الـ ان وظیفة االنھبینات والبروتینات 
ھذه البروتینات تم تمییزھا االن كعوامل للنمو والتمایز، وفي الخصیة فانھا تعمل على تنظیم وظائف . النخامیة

كتفینات في في بعض االنواع مثل القوارض والخنازیر فان االنھبینات واالو. الخالیا الطالئیة والخالیا البینیة
تعمل على تعزیز االشارة اذSteroidogenesisمنظمات افرازیة ذات تاثیر موضعي لعملیة تخلیق الستیرویدات 

Fetal testisاالكتفینات تمتلك وظیفة مھمة في تطور خالیا لیدك في خصیة الجنین . LHالصمیة لھرمون الـ 
حتى وقت التمایز Abeyanceلیدك في حالة توقف مؤقت تبقي نمو خالیا ) TGFβمثل (االكتفینات . وعند البلوغ

  .او البلوغ

تمتلك تنظیم یبدو انھا)Endogenous opioid peptides)EOPببتیدات األوبیوید ذات المنشأ الداخلي 
ھم في السیطرة على لستیرویدات في خالیا لیدك وھي تسعملیة تخلیق افيافرازي ذات تاثیر ذاتي وموضعي 

في اً یكون موجودβ endorphinبیتا اندورفین . داخل الخصیةVascular permeabilityوعائیة النفاذیة ال

بتراكیز اعلى بكثیر من تلك الموجودة في )Testicular interstitial fluid)TIFالسائل البیني للخصیة 
  .البالزما
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 Puberty and sexual maturity   يـضـاجلٍ ضخــوالٍوغ ـــــمـالب

 جنسي سلوك من يرافقه وما الجسم داخل Gametes األمشاج إنتاج على بقدرته للحيوان التناسلية الفعاليات تتمثل

Sexual behavior، وشذد  التناسذلية فعالياتذه بإظهذار الحيذوان فيذه يباشذر الذذ  العمر أما. واألنثى الذكر من كل في 

 Hereditary factors الوراثيذة العوامذل تأثير على فضالا  الحيوان وجنس وساللة نوع باختالف تختلف فانها أدائها

 .Environmental factors البيئية والعوامل

 Sexual puberty الجنسذي البلذو  بسذن يذدعى الجنسذي السذلوك إظهذار على قدرته الحيوان فيه يبدأ الذ  فالعمر

 Sexual maturity الجنسذذي بالنضذذوج فيذذدعى اإلنتاجيذذة كفاءتذذه إظهذذار علذذى قذذادرا الحيذذوان يصذذب  عنذذدما أمذذا

 التناسذلي الجهذاز داخل وإيداعها  التناسلي جهازه داخل المني إلنتاج قدرته على تقتصر الذكر في التناسلية والفعاليات

 هذي التناسذلية فالفعاليذة األنثذى فذي أما Sexual desire (Libido) الجنسية ورغبته الجماع على قدرته بفعل األنثو 

 بالشذب  ويذدعى الخذا  الجنسذي بالسذلوك والمقتذرن التناسلي جهازها داخل البيوض إنتاج تتضمن فهي تعقيدا األكثر

 ونكذو  Parturition الذوالد  الذى باالضذافة  Pregnancyالحمذل مذد  أثنذاء الذرحم داخذل الجنذين نمذو علذى فضالا 

 . Lactation الحليب وإدرار الرضاعة ثم ومن Uterine regression الرحم

 Sexual puberty             يــوغ اجلٍضـــمـالب

 علذذى والقذدر  Reproductive competence التناسذذل علذى القابليذة الحيذذوان بهذا يظهذر التذذي المرحلذة وهذي

 Manifest completeوالمتعاقذب الكامذل الجنسذي السذلوك أظهذار مذ  Release gametes الكميتذات تحريذر

sexual behavior sequence دالفذر بهذا يصذب  التي النضج مرحلة هو البلو  فان البايولوجية النظر وجهة ومن 

 Gradual process تدريجية عملية هو والبلو .  Sexual reproduction الجنسي التكاثر على قادراا  فسيولوجياا 

 التغيذرات إلذى والتعذرض المناسب الحجم الى الجسم وتطور نمو البلو  يتطلب اذ لحصوله، معينة زمنية مد  وتتطلب

 والخارجيذذة الداخليذذة وافرازاتهذذا Sex glands الجنسذذية الغذذدد وتطذذور  Environmental changesالبيئيذذة

Endocrine  and exocrine secretions، التناسلي الصماء الغدد نظام ونضجReproductive endocrine 

system maturity  التناسذذلي - النخاميذذة الغذذد  - المهذذاد تحذذت بمحذذور يبذذدأ الذذذ Hypothalamic-pituitary-

gonadal axis المهذذذاد لتحذذذت العصذذذبية الخاليذذذا تطذذذور بذذذدءوInitiated by hypothalamic neuron 

development  الـ بتحرير والبدء  GnRH  مراحذل تلخذي  ويمكذن. العكسذية التغذيذة ميكانيكيذة تطور على فضالا 

 (.1-4) الجدول في األبقار في التناسلية األعضاء نضوج تطور

 Neurosecretory العصذبي بذاالفراز متعلقذة عوامذل عذد  تتضذمن البلو  عند تحدث التي البايولوجية التغيرات

 الثذدييات مذن للعديذد بالنسذبة. Somatic growth الجسد  النمو تنظم جميعها وهذه Hormones الهرمونات و/ او

 والن. التناسذلية الفعاليذة فذي  Profound impactعميذ  تذأثير لذه النهار طول فأن عتدلة،الم المناط  في تعيش التي

 اا أكيذد اا ؤشرم تعد Photoperiod الضوئية المد  طول فأن ،سنة إلى سنة نم ثابتة النهار طول في السنوية   التغييرات
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 النتذاج يحذدث ان يجذب الذذ  التذزاوج بموسذم للتنبذؤ األضذاء  مذد  طذول الحيوانات وتستعمل. التناسل موسم لحصول

 . الحيا  قيد على المواليد لبقاء المثالية المرحلة وهي والصيف الربي  في المواليد

 Sexual maturity           يــــود اجلٍضـــالٍض

 الصذغير  اللبذائن فذي الحالذة هذي كمذا أيذام عد  بين تتراوح بينهما والمد  الجنسي البلو  يلي الجنسي النضوج عاد 

 اإلنسذان مثذل العليذا اللبذائن فذي الحالذة هي كما سنوات عد  وإلى المزرعة حيوانات في الحالة هي كما أسابي  عد  إلى

 تذزداد اإلنجذاب علذى القذدر  فذان ذلك على فضالا  اإلنجاب على الجنسين بقدر  يتمثل الجنسي فالنضوج عليهو والقرد 

 . المثمر التزاوج وبين الذكور في السوية النطف وإنتاج اإلناث في األول التبويض بين المد  زادت كلما

 اكثذر. Dystocia الذوالد  فذي صذعوبة تواجه سوف منها كبير  نسبة فأن مباشر  البلو  عند الحيوانات تناسلت اذا

 التناسل لكن Mature Weights الناضج وزنها من% 54-44 وزنها يكون عندما البلو  سن تصل االغنام سالالت

 حذوالي وزن عنذد البلذو  الذى تصذل الحليب ابقار الناضج، الوزن من% 65 حوالي الى وزنها يصل حتى به ينص  ال

 .الناضج وزنها من% 55 حوالي الى اوزانها تصل حتى تناسلها ينص  وال الناضج، وزنها من% 35-45

 مرحلذذة تحديذذد يصذذعب اذ اإلنذذاث فذذي عليذذه هذذو عمذذا يختلذذف الذذذكور فذذي الجنسذذي النضذذوج فذذإن أخذذر  جهذذة ومذذن

 األنابيذب داخذل األولذى النطفذة إنتذاج يسذب  األوليذة الذكريذة الجنسذية الخليذة تطذور كذون الذذكور في الجنسي النضوج

 إلذى تحتذاج الناقذل الوعذاء إلذى الخصذية مذن النطذف انتقذال عمليذة علذى فضذالا  تقريبذاا  شذهر بمذد  المنو  للسائل الناقلة

 (.2-4) الجدول في تلخيصه تم فقد الحيوانات لمختلف الجنسي النضوج معدل أما تقريباا  شهر نصف

 األنثى في الصماء الغدد بعض نضوج مد  (1-4) جدول

 عامة مالحظات النضوج مرحلة التناسلً العضو

 النخامٌة الغدة
 من الثالث بالشهر ابتداء شهور ثالثة

 العمر
 الوالدة من ابتداء تطورها خالل سرٌعا   النمو ٌكون

 سنة عمر وحتى

 المباٌض
 السادس بالشهر ابتداء شهور ستة

 العمر من
 الوزن بزٌادة وٌتمٌز بعد فٌما سرٌعا   النمو ٌكون

 الجرٌبات وحجم

 سنة 2.2-2 حدود فً ٌكتمل الرحم
 الجسم فً الموجود المدق مستوى على نموه ٌعتمد

 النخامٌة الغدة بتأثر

 مصادر عدة من بتصرف :المصدر
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 الحيوانات لبعض الجنسي النضوج معدل (2-4) جدول

 عامة مالحظات األنثى الذكر الحٌوان

 النسل ضمن يتأثر النضوج عمر ان (11) 24-7 (13) 24-9 األبقار
 :يلي بما الواحد

 وكميته اإلنتاج نوع -1

 (األغنام خصوصاا ) الوالد  موسم -2

 ذيةتغال نوع -3

 24-18 36-24 الخيول

 12-6 8-7 األغنام

 12-6 8-6 الماعز

 12-6 12-6 الكالب

 12-6 12-6 القطط

 22-7 9-7 الخنازير

 .مصادر عدة من بتصرف :المصدر

 Factors affecting puberty and sexual maturity البموغ والٍضود اجلٍضي يفالعواون املؤثزة 

 :هي الجنسي والنضوج البلو  عمر في والمؤثر  بالذكر الجدير  العوامل من

 Nutrition    ةــــالتغذي -2

 المذذد  تقصذذير علذذى يسذذاعد للتغذيذذة العذذالي المسذذتو  ان اذ ،مباشذذر  بصذذور  البلذذو  فذذي يذذؤثر التغذيذذة مسذذتو  ان

 الذذكر فذي الخصيتين ووزن الجسم وزن بين عالقة وجود يالحظ فقد وعليه .الرديئة التغذية حالة في بالعكس والعكس

 حوالي الجسم وزن يبلغ عندما يحصل البلو  فان االعتيادية التغذية حالة وفي. األول الشب  عند ووزنها األنثى وعمر

 فاعلية الكتمال ضرورية تكون والنظامية السوية التغذية فان وكذلك الحيوانات غالبية في البالغ الجسم وزن من% 74

 اسذتعمال أمذا التناسذلي الجهذاز فيذه بمذا الجسذم أجذزاء لبقية والسو  الطبيعي النمو وكذلك( الهرموني) الصمي الجهاز

 الحيذوان يبلذغ وبهذذا الطبيعذي مذن أكثذر يصذب  البلذو  عنذد الجسذم وزن فذإن الغذذائي اإلفراط أو المركز  التغذية نظام

 .أقل بعمر الجنسي نضجه

 Season    يــــاملوص -2

 خذذالل مذذن بذذل فقذذط الجسذذم وزن خذذالل مذذن يتحذذدد ال البلذذو  عمذذر فذذإن األغنذذام مثذذل التناسذذل الموسذذمية الحيوانذذات

 نهايذة فذي تولذد والتذي يومذاا  184 بعمذر أ  القذادم الخريذف فذي بلوغهذا يذتم الربيذ  بدايذة في تولد التي فالنعاج ،الموسم
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 فانهذا الشذتاء وسذط فذي تولذد التذي النعذاج أمذا يومذاا  454 بعمذر أ  الحقذةال للسذنة القذادم الخريف في بلوغها يتم الربي 

 .أشهر ستة بعد البلو  عمر تصل

 Sex   طـــاجلٍ - 

 األنثذى مذ  الذذكر وجود فان أخر  جهة ومن شهور 4-2 بين يتراوح وبفر  الذكور قبل البلو  عمر اإلناث تصل

 .النضوج عمر إطالة أ  عكسية تكون النتيجة فان األجناس تشابهت وإذا لها البلو  عمر قصر على يساعد قد

 Genetic and breed    ةـــة والضاللـــالوراث - 

 البلذو  عمذر الذى الوصذول فذي أسذرع تكذون الحليب فأبقار. البلو  حدوث وقت على الكبير األثر له العامل هذا ان

 .البراهما أبقار مثل غيرها من أسرع البلو  عمر صلي ما منهاف اخر  لسالالت بالنسبة الحالة وكذلك اللحم أبقار من

 Temperature    زارةــــاحل -2

 فذي تربذى التذي األبقذار فمذثالا  الجنسذي بلوغهذا عمذر في تتأخر الحار  المناط  في تعيش التي األبقار بأن لوحظ لقد

 تذأثير الذى يعذود االخذتالف ذلذك فذي والسذبب. فقذط يوم 344 يصل قد بلوغها عمر فان م34º تبلغ احرارته درجة بيئة

 .وفعاليته ستروجيناال وإنتاج وإفرازاتها النخامية الغد  في الحرار 

 Muscle stress     ميــاد العضــــاإلجّ - 

 .بالعكس والعكس الجنسي النضوج عمر طال كلما الحيوان أجهد كلما فانه عام بشكل

 Hormonal changes during puberty     وغـــاء البمـة أثٍــريات اهلزووٌيــالتغ -7

 إفذذراز علذذى القذذدر  لذذه ةالنخاميذذ للغذذد  األمذذامي الفذذ  بذذأن وجذذد فقذذد الصذذماء للغذذدد الفسذذلجية الدراسذذات أثذذر علذذى

 سذيطر  علذى قذادر  وغيذر قليلذة إفرازه كمية ولكن الحيا  من األولى األسابي  منذ التناسلي الجهاز في تؤثر هرمونات

 الزيذاد  هذو الجنسذي البلذو  حذدوث سذبب يكذون أن الممكذن فمن ولهذا والخصى المبايض مثل التناسلية الغدد وتوجيه

 بعذض وجذد كمذا. الهرمونذات هذذه إفذراز فذي المفاجئذة البدايذة مذن بذدالا  البلو  عمر عند الهرمونات هذه لمثل المفاجئة

 عند قمتها تصل والتي LH و FSH مثل القند مغذيات هرمونات إلفراز أو إلطال  معينة مستويات هنالك أنب الباحثين

 البلذو  قبذل للحيذوان النخاميذة  الغذد فذان أخذر  جهذة ومذن. باالسذتجابة التناسذلية األعضذاء تبدأ وبالنتيجة البلو  عمر

 إنتذاج إلذى يذؤد  ممذا البالغذة اإلنذاث فذي عليذه مما أكثر للقند المغذية الهرمونات من كميات على حاوية تكون الجنسي

 .البلو  دون التناسلية والخاليا التناسلي الجهاز نمو بتحفيز الكفيلة القند هرمونات
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 Mechanism of puberty    وغــــالبم ةــــآلي

 وكافية عالية بمستويات( LH و FSH مقدمتها وفي) التناسل عن المسؤولة الهرمونات تنتج عندما يحدث البلو 

. Ovulation واالباضة Oocytes maturation البويضات ونضج Follicular growth الحويصلي النمو لبدء

 مما تكراراا  تزداد GnRH افراز نبضات فأن البلو  يقترب وعندما. البلو  من شهور عد  قبل يحدث الحويصلي النمو

 تحفيز زياد  على تعمل التي Gonadotrophins القند محرضات هرمونات نبضات تكرار في زياد  الى يؤد 

 تكون وعندما. Atresia التحلل عملية تتبعها سوف الحويصلي النمو موجات فأن البداية وفي. Ovaries المبايض

 البويضات نضج يحدث البالغ الحيوان في موجود هو ما عن تقترب القند محرضات من النبضات هذه وسعة تكرار

 . واالباضة

 عند الوزن بينما Environmental Factors البيئية والعوامل Genetic الوراثة من بكل يتأثر البلو  عمر

 من مختلفة النواع البلو  عند واالوزان االعمار في التباين( 3-4) الجدول ويبين. الوراثية بالعوامل اكثر يتأثر البلو 

 .المزرعية الحيوانات

 ( التباين في االعمار واالوزان عند البلو  النواع مختلفة من الحيوانات المزرعية3-4جدول )

 

 الحجم الى الجسم وصول على الدما  تعرف كيفية معرفة هي البلو  عمر فهم في أهمية األكثر القضية ربما

 .GnRH  القند محرضات هرمونات من المتتاب  األفراز لبداية المثالي

 جدا حساسة تكون البلو  سن توّقت التي Central mechanisms المركزية الميكانيكيات بان نعرف ان يجب

 LH الـ هرمون افراز تكرار ان لوحظ فقد. Metabolic signals االيضية األشارات من الحرجة للمستويات

 تجربة وفي. النامية الحمالن في بالعمر مقارنة الجسم بحجم ارتباطاا  اكثر يكون GnRH هرمون ألفراز كأنعكاس

 الـ هرمون نبضات افراز تكرار فأن المنخفضة، التغذية خالل من ببطئ تنميتها تم الحمالن من مجموعة على اجريت

GnRH حر  بصور  غذيت التي بالحمالن مقارنة كثيراا  اقل كانت  ad libitum .من المنخفض المستو  وهذا 

 الوزن )كغم( العمر )شهر( نوع الحٌوان

 Doe 5-7 14-34انثى الماعز 

 Sow 5-7 68-94الخنزٌرة 

 Ewe 7-14 27-34النعجة 

باختالف الحجم الناضج يختلف  Mare 15-24الفرس 
 للساللة

 Dairy cow 8-13 164-274ابقار الحلٌب 

 Beef cowابقار اللحم 

 )السالالت االوربٌة(
14-15 - 

 Waterالجاموس المائً 
buffalo 

15-36 - 
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 .التغذية مستو  بزياد  وبسرعة كبير بشكل يزداد ان يمكن GnRH الـ هرمون

  Peripheral signalsالمحيطية االشارات ان كيف هو التناسل علم في االسئلة اهم من واحد  بأن نعتقد نحن

 خالل من تنقل المعلومات بعض ان وكيف الدما ، الى Energy metabolism الطاقة ايض حول المعلومات قلتن

 .GnRH  الـ افراز على للسيطر   ائالطر بعض

 الغد  - المهاد تحت محور تحفيز خالل من LH الـ هرمون نبضات تردد من يقلل الصوم بان التجارب اظهرت لقد

 هرمون تجري  الن ،Hypothalamo-hypophyseal-adrenal axis  (HPA)االدرينالية الغد  - النخامية

 انخفاض الى يؤد  ان يمكنCorticotrophic Releasing Hormone  (CRH )الدرقية الغد  قشر  محرض

 Foodالغذاء حرمان من ساعة 48 بعد يظهر والذ   Hypogonadotropismالتناسلية الغدد محرضات

deprivation،  البلو  عملية على الهرمونية السيطر ( 1-4) الشكل ويوض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( توقيت البلو  من خالل تداخل كل من محور  تحت المهاد الغد  النخامية والمناسل1-4شكل )

 مرحلتين تمييز يمكنو عامة، بصور  المختلفة الحيوانات في البلو  عمر تحديد على تعمل GnRH الـ نبضات ان

 :هما اساسيتين

 :فيها وتكونPrepubertal period   البلو  قبل ما مرحلة -2

 .يمكن ما أقل تكون GnRH الـ مستويات - أ
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 .واطئ يكون LH والـ   FSHالـ هرموني مستو   - ب

 ادنى عند Spermatogenesis الحيامن تكوين أو  Folliculargenesis الحويصلي التخلي  عملية تكون  - ت

 .مستوياتها

 Pubertal period  البلو  مرحلة -2

 .GnRH  الـ اطال  وغزار  نبضات تردد في الزياد  - أ

 .LH  والـ   FSHالـ هرموني من كل افراز في الزياد   - ب

 .بالحدوث الحيامن توليد وعملية الحويصلي التخلي  عملية تبدأ  - ت

 Male sexual behavior   زـــي يف الذكـــوك اجلٍضـــالضم

 التناسلي الجهاز داخل التناسلي جهازه إفرازات وباقي خصيته نتاج لترسيب بمحاولته للذكر الجنسي السلوك يتمثل

 امتالكذه عذن نذاجم ذلذك إنجذاز علذى وقدرتذه العمليذة لهذذه الذكر رغبة مد  فان وعليه الجماع عملية أثناء في األنثو 

 .الجنسي بالنشاط تدعى والتي ذلك أداء  على الهرمونية والسيطر  التناسلي جهازه في جيدال المنو  السائل

 Sexual activity   يـــضـاط اجلٍـــالٍش -2

 وهذو الذذكر  الجنسذي فذالهرمون النطذف انتاج وظيفة على فضالا  اتالهرمون انتاج وظيفة انتمارس الخصيتين أن

 Leydig cells ليدك بخاليا المسما  Interstitial cells البينية الخاليا من المفرز Testosterone التيستوستيرون

 الصذوتية األوتذار وانخفذاض Horn's hardness القذرون متانذة لمث الثانوية الذكرية صفاتال نمو عن ولؤالمس هو

Vocal cords الخوار إلظهار الثيران في Snoring or Blewing  للتذزاوج الرغبذة أو الجنسذي النشذاط علذى فضالا 

 كونهذذا مذذن الذذرغم علذذى التسذذفيد علذذى القذذدر  لهذذا تكذذون الذذذكور بعذذض ان فذذي تتجلذذى والتذذي. األنثذذى مذذ  الجمذذاع أو

 بعض ان اذ الصحي  هو والعكس( الخمجية األمراض مثل ذلك غير أو شاذ  أو ناضجة غير نطف)  Infertileعقيمة

 شذيء الذذكر  الهرمون وجود فان وبذلك Fertile خصبة كونها من الرغم على التسفيد على قادر  غير تكون الذكور

 الجهذاز بواسذطة عليذه يسيطر انعكاسي عمل صب ي التزواج احداث وان Maleness الذكورية أو لالستفحال أساسي

 الطيذذور أصذذناف بعذذض وفذذي الحيذذواني للسذذلوك مثيذذراا  مظهذذراا  يشذذكل التذذزاوج وبعذذد قبذذل الذذذكر  فالسذذلوك العصذذبي

 ولكذن محذدود نمذط ووفذ  باتقذان انجذازه يذتم التسفيد فعل قبل اجرائه الذكر على يترتب الذ  الغرض فان والحيوانات

 التعذرف أجذل مذن فهذو مذثالا  الثيذران حالذة فذي محذدد هذو كما أو عليه متف  كما أو ينبغي كما ظهوره عدم المحتمل من

 يعتمذد والذذ  Sexual courtship الجنسذية المداعبذة إظهذار فذي الذكر ذلك في الهرمونية السيطر  تطور مد  على

 .وغيرها الشبقة األنثى أو ذكور منافسة أو االناث تعدد مثل الجنسية المثيرات أو التحفيزات توفر مد  على أصال

 preparation  Sexual stimulation and    ضيــــداد اجلٍـش واإلعـــالترفي -2

 Seminiferous المنويذذة النبيبذذات داخذذل Prodigious جذذداا  هائذذل بعذذدد النطذذف انتذذاج الواحذذد الذذذكر يسذذتطي 

tubules تعرف النطف تكوين وعمليات يومياا  نطفة ماليين 14 من أكثر إنتاج على القدر  لها البالغة الثيران فخصية 

 مذن النطذف هذه ونقل يوماا  64 حوالي إلى تحتاج مثالا  الثور وفي Spermatogenesis النطف تكوين بداية أو  أبنش



 البموغ والٍضخ اجلٍضي  :الزابعالفصن 

 

9  
 

 يذزيتم جداا  المهم ومن. يوماا  74 حوالي القذف اثناء ةالنطف خلية عمر فان وبذلك أيام 14 حوالي تستغر  البربخ خالل

 علذذى المذذرض هذذذا تذذأثير يذذنعكس ال حيذذث الجسذذم حذذرار  بارتفذذاع المصذذحوبة األمذذراض حالذذة فذذي هذذذه الزمنيذذة المذذد 

 مذا فذإذا وعليذه بذالمرض اإلصذابة ظهذور بعد شهر أو أسابي  عد  مضي بعد إال المني ونوعية النطف تركيز انخفاض

 قبذل السذوية حالتهذا الذى سذتعود المنذي نوعيذة كانذت إذا فيمذا التأكد لغرض أشهر لعد  المد  اعطاءه فيجب الثور عولج

 البحذوث إجذراء عنذد االعتبذار بنظذر أخذذه يجذب نفسذه اإلجذراء. منه التخل  أو القطي  في الثور البقاء القرار اعطاء

 .الخصية انسجة في الطبية العقاقير بعض تأثير بدراسة المتعلقة

 Age of puberty     وغـــَ البمـــص

 سن الى الحمالن أكثر تصل اذ. الثانوية الجنسية الصفات وتظهر التناسلية الفعالية فيه تبدأ الذ  العمر يعني البلو 

 بداية وأن ،Mature weight الناضج الوزن من% 74 الى الجسم وزن يصل وعندما أشهر 7-5 عمر عند البلو 

 البلو  سن الى تصل ال قد رديئة عليقة على تتغذ  التي الحمالن ذكور ان اذ. والتغذية بالساللة تتأثر الجنسي البلو 

 مد ال طول من األستفاد  على قادر  غير الحمالن اجنة ان الحديثة الدراسات أظهرت وقد. اا شهر 12 عمر حتى

 بعد األضاء  فترات لقصر التعرض من العكس على البلو  عمر تسري  لغرض الوالد  قبل لها المعطا  الضوئية

 .البلو  عمر الى للوصول الرئيسي المحدد يعد الذ  الوالد 

 Reproductive seasonal behavior of sheep    يف االغٍاً الضموك املومسي لمتٍاصن

 بل السنة طول على تتناسل ال انها ا  ، Seasonal breeding patternsللتناسل الموسمي النمط تظهر األغنام

 بداية ان. Fall الخريف فصل في وبالتحديد باألنخفاض الحرار  ودرجات النهار طول عندها يبدأ التي المواسم في

 هذه ،Brain الدما  في اصالا  توجد التي Pineal gland الصنوبرية الغد  خالل من عليه السيطر  يتم التناسل موسم

 التناسلية بالدورات للبدء Hypothalamus المهاد تحت تحفيز على يعمل الذ  الميالتونين هرمون تفرز الغد 

Breeding cycles .األضاء  مد  قصر هو الميالتونين هرمون الفراز الرئيسي المحفز انShorter 

photoperiod. 

 اما, الموسمي التناسل تظهر فانها Equator االستوائية المناط  في تربى التي االغنام فأن لألنتباه، مثير وبشكل

 Exhibit الشب  تظهر قد فانها  Subtropical regionsاالستوائية شبه او المدارية المناط  في تربى التي االغنام

estrus  السنة مدار على. 

 بيئات في األغنام تربية هو  ائالطر هذه ومن اجراؤها، تم التناسلية الدورات اوقات لتغيير الناجحة المحاوالت

 هي الشائعة والظالم الضوء فترات فأن وعموماا . اصطناعياا  عليها ومسيطر محسوبة والظالم الضوء مد  فيها تكون

 الموسم بدء وقت في التحكم لغرض الهرمونات بعض أستخدام يمكن كما. ظالم ساعة 16و اضاء  ساعات 8

 Adult ewesالبالغة النعاج في يستعمل للنعاج، الشب  توحيد في الصناعي الميالتونين استعمال يمكنو التناسلي

 لغرض المتبعة األخر  الطريقة ،Prolificacy والتناسل الخصوبة وتحسين التناسلي للموسم Forestall لتهيئتها

 من كبير  نسبة بأن الباحثين من العديد اثبت فقد النعاج، على الكباش أدخال خالل من تكون الجنسي السلوك بداية

 الكباش تكون عندما يظهر التأثير هذا وان قليلة، بأيام عليها الكباش ادخال بعد الشب  مرحلة تدخل سوف النعاج
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 Synchronized التناسل مد  توحد ان يمكن الطريقة هذه وان. التربية مد  خالل تماماا  النعاج عن معزولة

breeding period   هنفس الوقت عند الشب  في النعاج من كبير عدد دخول ضمان م  النعاج، لد. 

 هرمون مستويات ان الباحثون الحظ اذ ايضاا، تتأثر الكباش ان كما واضحاا  يكون التناسلي بالموسم النعاج تأثر ان

 .التناسلي الموسم خارج او قبل صغيراا  يكون الخصية وحجم منخفضة تكون التستوستيرون

 Puberty in the ewes              ادـــالٍعوغ يف ـــالبم

 والساللة  Age بالعمر البلو  يتأثر اذ  Estrus( Heat) شب  أول النعجة تظهر عندما يبدأ النعاج في البلو 

Breed  الوراثي واألنتخاب Genetic selection الجسم وحجم Body size والتغذية Nutrition الوالد  وموسم 

Season of birth  الكبش ووجود Ram .الحمالن اناث اكثر Ewe lambs  12-5 بين ما البلو  عمر الى تصل 

 للوصول تتجه سوف االناث هذه واغلب. البلو  الى للوصول الرئيسي المحدد هي األضاء  مد  طول تعدو ،اا شهر

 الى تصل الربي  في المولود  الحمالن اناث فأن السبب ولهذا. First fall األول خريفها عند الجنسي البلو  عمر الى

 الى تصل الربي  فصل في مبكرا المولود  الحمالن وان. الخريف في المولود  الحمالن اناث من اسرع البلو  عمر

 الجسم، ووزن العمر زياد  الى يعود وهذ الربي ، فصل في متأخر  تولد التي بتلك مقارنة مبكراا  الجنسي البلو  عمر

 التناسل على قادر  تكون لكي Mature weight الناضج وزنها من% 74 الى الحمالن اناث تصل ان يجب اذ

 اضاء  مد  ذات بيئة في الحمالن تنشأ وعندما. البالغة النعاج عن منفصلة بصور  وتغذيتها ادارتها تتم ان ويجب

 في التغير أن على يدل وهذا. أشهر ستة لمد  األقل على الجنسي البلو  الى بالوصول ستتأخر فأنها وثابتة قصير 

 التحفيز الحيوانات تعطي ال وحدها األضاء  مد  قصر وأن الجنسي للبلو  المحفز هو تدريجياا  األضاء  مد  طول

. البلو  عند العمر من تقلل الفطام وبعد قبل التغذية من العالية المستويات ان كما. Stimulatory cue المثالي

 اناث ان كما. الحيوان وزن بسبب وهذا والثالثية الثنائية بالحمالن مقارنة مبكر وقت في تتناسل المفرد  الحمالن

 مر  الول تتناسل التي الحمالن ان كما. Purebred النقية الحمالن اناث من اسرع بصور  تتناسل المضربة الحمالن

 التي بتلك مقارنة ةقليل كونت قد الحية المواليد عدد ان من الرغم على الوالدات من عدد اكبر انتاج على قادر  تكون

 . اكثر او الثانية السنة عند تتناسل

 Puberty in rams                               اشـــوغ يف الكبـــالبم

 Most إهماال األكثر األحيان أغلب في ذلك من الرغم على لكنه القطي ، في أهمية األكثر العضو الكبش يعد

neglected، الكباش شراء يفضل حيث Purchase rams الكباش تحتاج اذ التناسل، موسم من اشهر عد  قبل 

 الى التناسل موسم قبل الكباش تحتاجو New surroundingsالجديد  البيئة في Acclimate للتأقلم الالزم للوقت

 نضمن لكي Proper management مناسبة ادار  الكباش تتطلب كما. الحرارية السعرات قليلة عليقة على التغذية

 .Successful and profitable season ومربحاا  ناجحاا  تناسلياا  فصالا 

 Puberty in goats    شـــاعـوغ يف املـــالبم

 الماعز ذكور في البلو  ان كما اشهر، 7 حوالي او كغم 34 وزن عند التناسل تستطي  الحليب ماعز اناث اغلب

Bucks في البلو  وقت من يغير الماعز في الوالد  موسم ان. اشهر 4 عمر عند يالحظ ان يمكن جيد  بصور  النامية 
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 اناث وتصل. بالذكور مقارنة األناث في اكثر بصور  تالحظ التغيرات هذه ولكن الماعز، وأناث ذكور من كل مواليد

 Damascus الدمشقي الماعز ذكور اما اشهر 8-7 عمر عند البلو  عمر الى  Saanen doesالسانين ماعز

bucks  اا شهر 17 حوالي عمر عند البلو  عمر الى فيصل . 

  Puberty in heifers      التـــوغ يف العحـــالبم

 قبل ما مرحلة في للعجالت Endocrine and morphological changes والشكلية األفرازية التغيرات

 الوالد  بعد البالغة األبقار في األعتيادية الشب  دورات ألستئناف مشابهة تكونPeripubertal  البلو 

Postpartum .يأتي ما التغيرات هذه وتشمل: 

 Decreased negative feedback ofاألستراديول لهرمون السالبة العكسية التغذية إنخفاض -1

oestradiol. 

 .Maturation of hypothalamus  المهاد تحت منطقة نضج -2

 .LH  الـ اتنبض تحرر تكرار زياد  -3

 .المبيضية الحويصالت تطور في الحاصل التحسن -4

 القند محرضات هرمونات وافراز للشب  السلوكية التغيرات الحداث كافية بكميات ينتج االستراديول هرمون -5

 .االباضة قبل

 العوامل. االصفر الجسم وتطور باالباضة مصحوباا  يكون والذ  للشب  ظهور اول م  يتحق  العجالت عند البلو 

 :هي LH الـ لهرمون المتكرر األفراز زياد  في تؤّثر أن يمكن التي

 .Genotype  الوراثية العوامل -1

 .البلو  عمر عنده يتحق  الذ  السنة من الفصل -2

 .Nutritional intake  المتناولة الغذائية والماد  Growth النمو -3

 . Exogenous hormones  الخارجية بالهورمونات المعاملة -4

 والبدء البلو  لمرحلة العجالت اليه تصل الذ  العمر في Slight differences طفيفة إختالفات وهنالك

( 4-4) جدول ويبين. العجالت في البلو  بداية على المؤثر  العوامل أهم أحد الجسم وزن يعدو. التناسلية بالدورات

 .االبقار من مختلفة سالالت في لحصوله الالزم والوزن البلو  لحصول الفسيولوجي العمر

 Puberty in buffalos    وظـــوغ يف اجلاوــــالبم

 بقصر وتتأثر Seasonally polyoestrus التناسل موسمية الشب  دورات متعدد  الحيوانات من الجاموس يعد

 . Short day breeder  الضوئية مد ال

. شباط/فبراير نهاية حتى تموز/يوليو من نشيطة تكون النوع هذا في األنثى :River buffalo النهري الجاموس

 .والشتاء الخريف في يحدث تزاوج وأول
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 على الجاموس من النوع هذا في مستمر  التناسلية الدورات تكون :Swamp buffalo المستنقعات جاموس

 .القطعان بعض في مالحظته ممكن الموسمي النمط لكن ،Throughout the year  السنة مدار

 الحقل ظروف وتحت. المختلفة البلدان في شهر 44-36 الى 22-16 من يتراوح الجاموس في البلو  عند العمر

 قبل يحدث ربما البلو  فان جيداا  المغذا  الحيوانات وفي. شهر 36-24 بين يتراوح عمر عند اوالا  يحدث الشب  فأن

 والمناخ  Season والموسم  Breedبالساللة يتأثر الجاموس في البلو  وقت وان. شهر 24 عمر الحيوانات وصول

Climate  التغذية وانظمة Feeding systems النمو ومعدالت Growth rate .حمل اول عند العمر معدل ويبلغ 

 .سنوات 4-3 بين

 سالالت مختلفة مه االبقار العمر الفسيولوجي لحصول البلوغ والوزن الالزم لحصوله في( 4-4جدول )

Breed    الساللة

 العمر عند البلوغ )شهر(

Age at puberty 
)months( 

 الوزن عند البلوغ )كغم(

Weight at puberty 
(kg) 

Holstein Frisian – US type 22-2  2 2-2 9 
HF – Australian type  -22 2  -2   

Jersey  -2  2  -2   

Brown Swiss 2 -22 2  -    

Charolais 22-2   2 - 22 
Angus 2 -2     - 2  

Hereford 2 -22    - 2  

Simmental 22-22  2 -    

Zebu type 27-27    - 2  

 

 Puberty in swine   زــٍاسيـوغ يف اخلـــالبم

 جيد مؤشر ويعد Decrease production costs االنتاج كلفة لتقليل وذلك فيها مرغوب حالة رالمبك البلو 

 اشهر 8-5 بين يتراوح بعمر الخنازير في عاد  الشب  يحدث. Reproductive capability  األنتاجية القابلية على

 ذكور الى التعرض متضمنة) واالدار  التناسل وموسم التغذوية والحالة الجسم ووزن الوراثية العوامل على ويعتمد

 األكثر العامل يعد Sows الخنازير اناث على  Mature boars الناضجة الخنازير ذكور ادخال ان(. الخنازير

 وسماع Sight لمشاهد  األناث تعرض عندما األقو  يعد الذكر تاثير ان. األدارية العوامل جمي  بين من اهمية

Sound ولمس Touch وشم Smell عقيم خنزير ذكر عاد  يستخدم ولهذا, الناضج الخنزير ذكر Sterile boar 

 لذكور  Peripubertal البلو  قبل اشهر 8-5 بعمر الخنازير اناث تعريض ان. والتناسل البلو  على االناث لتحفيز

 الذكر تاثير الى وباالضافة. لالناث الالزم التحفيز الحداث كافياا  يبدو يوم/ دقيقة 15-14 بمعدل الناضجة الخنازير

 في والتغيير Cross breedingالسالالت بين الخلط تتضمن البلو  بداية على تحفز اخر  ادارية عوامل هناك فأن
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 الشب  حتى تلق  ال عاد  األناث. مختلفة حظائر من االناث خلط خالل من جديد  مجامي  وتكوين الحيوانات مساكن

 اباضة نسبة افضل على والحصول  Uterine development الرحم بتطور للسماح وذلك الثالث او الثاني

Ovulation rate  اكثر ومواليد  Litter size. 

  Puberty in camels   نـــوغ يف اإلبـــمـالب

 بوزن اإلبل في الجنسى البلو  عمر ويتأثر سنوات 3 حوالى عند الجنسى البلو  عمر إلى تصل اإلبل وإناث ذكور

 قادر  تكون اذ سنوات 7 عمر عند الجنسى نشاطها قمة إلى اإلبل ذكور وتصل للحيوانات، الغذائية والحالة الجسم

 العمر هذا وعند سنوات 6-5 عمر عند الجنسى النضج إلى فتصل اإلناث أما ، عالية بكفاء  اإلناث إخصاب على

 تتراوح اذ وشباط الثاني وكانون االول كانون شهور خالل تتركز يوالت المنتظمة الشياع من دورات في النو  تدخل

 بحدوث إال اليحدث النو  في والتبويض أيام 6-4 من فيها الشب  مرحلة وتستمر يوم 25-24 من الشياع دور  طول

 لتلد الشياع دورات تتوقف البويضة إخصاب وبحدوث. البويضة لخروج لها الحافز بمثابة ذلك يعتبر حيث التزاوج

 .  سنة 24 عمر حتى وتستمر سنوات 6-5 عمر عند نتاجها أول النو 

 عدوانية ميول له شرساا  فيصب  الذكر سلوك خالله يتغير اإلبل لذكور الجنسى للنشاط موسم وجود المعروف من

 الحيطة أخذ يجب ولذا الهياج مرحلة خالل لسلوكها اإلطمئنان يمكن وال اإلنسان وكذلك األخر  الذكور يهاجم تجعله

 النهاية وفي بينها فيما قتال يدور العدد محدود  القطعان في ذكر من أكثر وجود حالة ففي.  معها التعامل عند والحذر

 1 تكون فقد الذكر حسب تختلف اإلناث إلى الذكور نسبة فإن وعموما الجنسية، رغبته وتخمد للقو  الضعيف يخض 

 العمر من يقلل البلو  تأخر. القوية الجيد  الذكور حالة في 74-1 إلى تصل قد الضعيفة، الذكور حالة في 34 -

 ان يمكن التناسلية والقنا   Prepubertal gonads البلو  قبل التناسلية األعضاء بأن وجد وقد. للحيوان االنتاجي

 .البلو  عند العمر لتقليل استخدمت قد الخاصية وهذه الخارجية للقند المحرضة للهرمونات تستجيب

 Induction of puberty in female lambs   البموغ اجلٍضي يف اٌاث احلىالُ إذداث

 Physiological basis of puberty induction   البموغ اجلٍضي األصاظ الفضيولوجي إلذداث

 هذا يعملو الصفراء، األجسام فعل تنشط الهرمون بهذا والمعاملة األصفر الجسم من البروجستيرون هرمون يفرز

 للغد  االمامي والف  األستراديول بين Positive feedback الموجبة العكسية التغذية تأثير الغاء على الهرمون

 المعاملة وإيقاف. جديد  صفراء أجسام تكوين على ويعمل التبويض يحدث الذ  LH الـ إفراز يمن  ثم ومن النخامية

 قبل ما مرحلة في الحويصالت إنضاج ينشط حيث LH الـ هرمون إفراز تنشيط الى تؤد  البروجستيرون بهرمون

 الالزم LH هرمون إفراز زياد  على فضالا  الشياع عالمات إلحداث األستراديول من كافية كميات وإنتاج التبويض

 . التبويض إلحداث

 البروجستيرون بهرمون المعاملة أن وجد التناسل موسم خارج التي تلك أو جنسياا  بالغةال غير النعاج حالة وفي

 النعاج، هذه في الشياع عالمات إظهار الى يؤد  مما األستراديول لهرمون المهاد تحت حساسية زياد  في تتسبب

 هذه في القند محرضات مستو  لرف  البروجستيرون معاملة وقف بعد PMSG بهرمون ومعاملتها حقنها ويلزم

 ألحداث PGF2α البروستاكالندين بمركبات المعاملة وهو النعاج في الشياع تنظيم في آخر اتجاه وهناك. النعاج
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 في PGF2α البروستاكالندين مركب تأثير أن معرفة ويجب اإلفراز ، نشاطها ووقف الصفراء األجسام في ضمور

 الو الناضجة األغنام في الشياع دور  بداية من أيام 5-4 مرور بعد إال يكون ال الصفراء األجسام في ضمور أحداث

 بالغةال غير الحمالن إناث في أو التناسلية دورتها خارج النعاج في التبويض أو الشياع إحداث في تأثير له يكون

 . جنسياا 

 Practical applications of  التطبيقات العىمية الصتخداً اهلزووٌات يف إذداث البموغ

hormonal use in puberty induction 

 بهرمون المعاملة طري  عن هي الحمالن إناث في الجنسي البلو  إلحداث الوسائل أفضل أن الدراسات أوضحت 

 في الحقن يستعمل العملية هذه وإلجراء ،PMSG بهرمون الحيوان وحقن المعاملة فإيقا ثم مد ل البروجستيرون

 وزياد  العمالة الى وحاجتها تطبيقها صعوبة هو المعامالت هذه يعيب ومما يومياا، الغذاء طري  عن أو العضالت

 النعاج حالة في كما بالبروجستيرون المشبعة المهبلية األسفنجات استخدام نحو التفكير فإن وبالتالي إجراءها تكاليف

 المهبلية األسفنجات استخدام ولكن Synchronization of estrous الشياع توحيد نظام معها يستخدم والتي الكبير 

 داخل الى األسفنجة إدخال تعرقل ضاغطة نسيجية حلقة بوجود مهبلها يتميز اذ الصغير  اإلناث في تطبيقه يصعب

 أنسجة في ضرر وإحداث إلتالف تالشياا  وذلك األسفنجات هذه إدخال عند خاصة رعاية الى تحتاج ثم ومن المهبل

 هذه أعطت وقد الجلد، تحت البروجستيرون لهرمون حبوب زرع هي البديلة األخر  والطريقة. الحمالن لهذه المهبل

 منو .االلتهابات حصول لمن  الزرع مناط  وتطهير النظافة مراعا  م  الحمالن إناث م  مشجعة نتائج الطريقة

 ومركبات Cronolone  الكرونولون مركبات هي المهبلية األسفنجات في المستعمل البروجستيرون أنواع أكثر

. المركبات لهذه التوالي على مليغرام 64 و 34 بتركيز المركبات هذه وتستعمل بروجستيرون، هيدروكسي خالت

  .المركب هذا فعالية لزياد  مليغرام 44 الى الكرونولون مركبات تركيز زياد  ويمكن

 Using PMSG hormone          (PMSG) نــزظ احلاوـــن الفـِزووُ وص اهــاصتعى

 بالبروجستيرون المشبعة باألسفنجات المعاملة فإن جنسياا  البالغة الحمالن وإناث الناضجة النعاج من كل في

 المراد الحمالن إناث حالة في ولكن للنعاج، الطبيعي التناسل موسم خالل ناجحة عملية هي الشياع توحيد إلحداث

 المعاملة بجانب PMSG بواسطة الحقن استخدام يلزم فإنه التناسل موسم بداية قبل الجنسي بلوغها موعد تبكير

 بأن ينص  فإنه جنسياا  بالغةال غيرو البالغة الحمالن إناث بين رقةالتف عملياا  الصعب من كان ولما بالبروجستيرون،

 وتركيز. البروجستيرون بواسطة المعاملة انتهاء يوم عند PMSG بواسطة المعاملة المزرعة بروتوكول ضمن يكون

PMSG معدالت زياد  الى يؤد  المهبلية األسفنجة إزالة يوم المعطا  الجرعة فزياد  عوامل، بعد  يتأثر المستخدم 

 عدم يجب ولكن أشهر، 8-7 عمرها يتراوح والتي العمر الصغير  النعاج بطون في األجنة عدد وزياد  التبويض

 نفو  نسبة زياد  الى ويؤد  الحمل في طاقاتها تفو  بدرجة األجنة عدد تزداد اذ عالية جرعات استخدام في المغاال 

 درجة في جداا  كبير  وراثية اختالفات هناك أن لوحظ وقد. Systic ovaries للمبايض تكيس وحدوث المبكر األجنة

 للمعاملة المالئم فالتركيز ولذلك التبويض، معدل لصفة بالنسبة الحامل الفرس بمصل للمعاملة الحمالن إناث استجابة

 معدل لتحسين استجابة أفضل ألحداث تركيز أقل يكون أن يجب عامة بصور  ولكنه الساللة على يتوقف PMSG بالـ

( أشهر 8-7) العمر الصغير  للنعاج دولية وحد  544-254 بين تتراوح تراكيز استعمال العلماء أقترح وقد التبويض،

 موسم خارج استخدمت إذا النعاج لنفس دولية وحد  644-444 الى التراكيز وتزداد الطبيعي، التناسل موسم خالل
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 التناسلية الصفات بعض في الحامل الفرس مصل هرمون من مختلفة تراكيز تأثير( 5-4) جدول ويبين. التناسل

 .للحمالن

 Effect of nutrition and body weight    تأثري التغذية ووسُ اجلضي

 و بالبروجستيرون للمعاملة التالي الشياع موعد وفي الشياع حاالت ظهور في عكسياا  تؤثر جيد ال غير التغذية

PMSG، فيها تشي  التي مد ال اتساع الى أدت الرديئة التغذية أن بوضوح يظهر الذ ( 6-4) جدول من يتض  كما 

 .للمعاملة نتيجة الشياع أظهرت التي النعاج نسبة في انخفاض م  النعاج

 له الحمالن وزن زياد  أن لوحظ التناسلية، الخوا  في الحمالن إناث وزن تأثير لدراسة أخر  دراسات وفي

 النعاج هذه في الهرمونية المعامالت استخدام بعدم الدراسات نصحت وقد التناسلي األداء كفاء  على ايجابي تأثير

 الناضج الوزن من% 64 على جسمها وزن في تزيد أنها أ  جيد  وجسمانية وزنية حالة في كانت إذا إال الصغير 

 إناث في التناسلي األداء كفاء  في الجسم وزن تأثير يوض  اآلتي والجدول. أشهر 7 من أكثر وعمرها الساللة لهذه

 (.دولية وحد  444) PMSG و بالبروجستيرون الهرمونية المعاملة بعد الحمالن

 Effect of animal age and the season of the year   تأثري عىز احليواُ وفصن الضٍة

 عدم المفضل من أنه إال جدا صغير  أعمار عند الحمالن إناث في الجنسي البلو  أحداث يمكن أنه من الرغم على

 الخصوبة نسبة أن على فضالا  مكتمل غير مازال الجسم حجم يكونو أشهر 5 عن تقل أعمار في البلو  هذا أحداث

 ولهذا الساللة، لهذه الطبيعي التناسل موسم بداية موعد من اقتربنا وكلما البلو  عند الحيوان عمر أزداد كلما تزداد

 لهذه التناسل موسم بداية وموعد الجسم ووزن البلو  عند الحيوان عمر من كل تأثيرات فصل المنطقي غير من فإنه

 . كبير  بدرجة لتداخلها بعضها عن الساللة

 يمكنها ال( أشهر 5) صغير  أعمار عند الجنسي البلو  فيها أحدث التي الحمالن إناث أن على الدراسات دلت وقد

 الهرمونية بالمعامالت صناعياا  الشياع فيها استحدث التي األولى الدور  انتهاء بعد والشياع التبويض في تستمر أن

 موسم خارج أشهر 7 عمر عند البلو  استحداث بينما التناسل، في تستمر التي هي النعاج هذه من فقط% 11 وأن

 إناث في صناعياا  البلو  استحداث م  بالمقارنة وهذا بنجاح التناسل في تستمر الحمالن إناث من% 65 فإن التناسل

 الشياع دور  يكرر أن أستطاع النعاج هذه من% 144 أن اذ الطبيعي التناسل موسم داخل أشهر 7 عمرها حمالن

 .التالية الدورات في طبيعياا  والتبويض

 عالية نسبة على والحصول الجنسي البلو   أحداث في PMSG و بالبروجستيرون الهرمونية المعاملة نجاح أن

 :يأتي ما فيه يراعى أن يجب التبويض من

 .التناسل موسم خالل أو التناسل موسم موعد بداية من قريبة المعاملة تكون أن -1

 .الساللة لهذه الناضج الوزن من% 64 أوزانها تجاوزت قد النعاج تكون أن  -2

 .أشهر 7-5 بين النعاج عمر يكون أن -3
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 للحمالن التناسلية الصفات بعض في الحامل الفرس مصل هرمون من مختلفة تراكيز تأثير( 5-4) جدول

 

 الشياع تظهر التي النعاج نسبة وفي النعاج فيها تشي  التي مد ال اتساع في التغذية نسبة تاثير( 6-4) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة محل الصفة
 (دولٌة وحدة) PMSG جرعة
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   .2 2 .2  2.7 التبوٌض معدل متوسط

 7.2  2.7  7.2  الحوامل الحمالن إلناث المئوٌة النسبة

 27.  2.72 2.9 الحمالن إناث فً الصفراء األجسام عدد

   .2 9 .2 2.27 الحمالن إناث بطون فً األجنة عدد

 الدراسة محل الصفة
 التغذٌة مستوى

 ردٌئة تغذٌة حرة تغذٌة

       النعاج عدد

 7.2  97.2 الشٌاع أظهرت التً النعاج% 

 22.2  .72 المعاملة من  ساعة    بعد الشٌاع أظهرت التً النعاج% 

 7.    .22 المعاملة من ساعة    بعد الشٌاع أظهرت التً النعاج% 
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Gametogenesis and its transport 
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 االباضةو البويضات وىضخ احلويصالتتكويً عنلية 
Folliculogensis, Egg maturation and ovulation 

 الهورمونات اجانت عملٌةو لالخصاب الجاهزة البوٌضة انتاج عملٌة هما ٌنتٌرئٌس وظٌفتٌن المبٌض ٌؤدي

 والبوٌضة االمشاج انتقال فً واالسراع التناسلً الجهاز تطورو نمو على تعمل والتً متوازن بشكل الستٌروٌدٌة

 تكوٌن عملٌة عن عبارة ماه نالوظٌفتٌ هاتٌنو الرحم فً وتطورها راسؽاالن عملٌة اتمامو نجاحب المخصبة

 .Steroidogenesis الستٌروٌداتتكوٌن و Gametogenesis البوٌضات

   Folliculogenesis    ويصالتتكويً احل
 بعد مباشرة او ٌنٌةنالج المرحلة خالل ٌتكونPrimordial follicle  االولٌة البوٌضات من المبٌض مخزون ان
 حدوث لؽاٌة بالنمو تستمر فأنها المبٌض من البوٌضات هذه احدى تحرر ٌتم امعندو الجنسً البلوغ وبعد. الوالدة

 للحوٌصلة والباٌوكٌمٌائٌة الفسٌولوجٌة شكلٌةال التؽٌرات (1-5) الجدول ٌوضحو للحالت احتمال او ضةالباا
 .المبٌضٌة

 مبٌضٌةال للحوٌصلة والباٌوكٌمٌائٌة والفسٌولوجٌة الشكلٌة التؽٌرات (1-5) جدول

 والفسٌولوجٌة الشكلٌة الصفاتو الوظٌفة المكونات

 خالٌا القراب
Theca Cell 

 االباضة بعد LH الـ تركٌز لزٌادة كأستجابة Androgen الــ انتاج وظٌفتها
 .ةاألصفرٌ الخالٌا فً القراب خالٌا تتطور

 الجدار الحوٌصلً
Follicular wall 

 Theca  القراب وخالٌا Granulosa cell  حبٌبٌةال الخالٌا خالٌا من ٌتكون
cell والصمٌة الخارجٌة دالغد بتأثٌر وٌتطور القاعدي بلغشاء معزوالا  وٌكون. 

 الخالٌا الحبٌبٌة
Granulosa cells 

 على تحتويPreovulatory  االباضة مرحلة قبل حوٌصلةال فًوتكون موجودة 
 .الرابطة واالنسجة دموٌةال االوعٌة

 االكلٌل الشعاعً
Corona radiata 

 قبل حٌث تضطجع البوٌضة الحوٌصلٌة الخالٌا من صلدة طبقة وهو عبارة عن
 هذا االكلٌل. فً مغروسة وتكون المبٌضٌة الحوٌصالت جوانب احد على اضةاالب

 الحوٌصلة االبتدائٌة
Primordial follicle 

 الخالٌا من واحدة طبقة على وتحتوي البوٌضة فٌها تتمركز التً الحوٌصلة هً
 حبٌبٌةال

 الحوٌصلة الثانوٌة
Secondary follicle 

 وان الخٌطً االنقسام خالل من وذلك حبٌبٌةلا الخالٌا طبقات عدد بزٌادة تتمٌز
 .الشكل مكعبة تصبح الخالٌا هذه

Vesicular follicle 
 وجود مع  Antrum الفراغ فً الحوٌصلً السائل بتركز البوٌضة هذه تتمٌز

 الطالئٌة الخالٌا

 السائل الحوٌصلً )فً الفراغ(

Follicular fluid (in antrum) 

 :على وتحتوي الفعالة وجٌةالفسٌول المكونات بعض وهً
 - Oocyte maturation inhibitor 
 - LH – binding inhibitor 
 - Inhibin 
 - Enzymes 
 - Chondroitin sulphuric acid 

 السائل الحوٌصلً )بٌن الخالٌا الحبٌبٌة(

Follicular fluid (between 
granulosa cells) 

 .Hyaluronic acid من كبٌرة كمٌات على ٌحتوي  لزج سائل

 .Hafez and Hafez ( 00 ) :لمصدرا
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 من االستروجٌن كمٌات معظم افراز عن المسؤولة هً تعد النامٌة الحوٌصالت بٌن من الكبٌرة الحوٌصلة ان

 ٌنخفض المبٌضٌة الحوٌصالت هذه من المفرز االستروجٌن من الكبٌرة الكمٌات هذه وان الشٌاع خالل المبٌض

 .له قمة اعلى الى( LH) االباضة هورمون ٌصل عندما كبٌر بشكل اتركٌزه

 الشٌاع ظهور قبل المبٌض على الكبٌر حجمها خالل من تمٌٌزها ٌمكن التً ةدمفر اباضة حصول ٌتم بقاراال فً

 حجما   اقل تكون ما ؼالبا   التً المبٌض على الموجودة االخرى الناضجة البوٌضات مع بمقارنتها وذلك أٌام 3 بحوالً

  .البوٌضة هذه من

 ارتباط زٌادة الى تؤدي والتً الناضجة البوٌضات من االستروجٌن بأفراز بوٌضتٌن أو بوٌضة تقوم الؼناما فً

 ٌوضحو .حجما   االقلو الناضجة االخرى البوٌضات من اكبر بصورة حبٌبٌةال بالخالٌا LH والـ  FSHالـ هورمونات

 Primordial follicle االولٌة الحوٌصالت دعد وان ٌوم كل بالنمو تبدأ الحوٌصالت بعض هنالك ان( 1-5) شكلال

 قبل ما مرحلة الى ووصولها البوٌضة نضج وان. المبٌض فً داخلٌة عوامل تأثٌر تحت تكون ٌوم كل بالنمو تبدأ التً

 (.LHو   FSH) النخامٌة القند هورمونات افراز على ٌعتمد االباضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثناء كل من الطورٌن الحوٌصلً واالصفري فً المبٌضالعوامل المنظمة لنمو حوٌصالت  (1-5)شكل 
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 Follicular fluid     الطائل احلويصلي

 عبر االنتقال خالل من Peripheral plasma المحٌطٌة البالزما من اساسٌة بصورة الحوٌصلً السائل ٌتكون

 .Antrum الحوٌصلً الفراغ فً وٌتجمعBasement lamina  القاعدٌة الصفٌحة

    Biochemical composition of follicular fluid     لبايوكينيائي للطائل احلويصليالرتكيب ا

 فً االٌضً النشاط بواسطة وٌتحول الدم بالزما من ٌترشح سائل عن عبارة السائل الحوٌصلً

 البروتٌنات بعضو الستٌروٌدات مثال متخصصة مركبات على الحوٌصلً السائل وٌحتوي.الحوٌصلة

 التوازن من حالة هنالك الحوٌصلً النمو عملٌة خالل .الحوٌصلة رداج خالٌا من تصنٌعها ٌتم التً اتٌةالكاربوهٌدر

 االهمٌة ذات المركبات من كبٌرة كمٌات على الحوٌصلً السائل ٌحتوي. الحوٌصلً السائلو الدموٌة البالزما بٌن

 البروتٌنات تشمل والتً الدم بالزما فً لموجودةا لتلك مماثال   ٌكون المركبات هذه تركٌز بان علما   ،الفسٌولوجٌة

  بروستوكالندٌنوال ستٌروٌداتوال كالٌكوبروتٌناتوال نزٌماتواال كربوهٌدراتوال مٌنٌةالا حماضواال

   .الحوٌصلً السائل فً الموجودة العضوٌة المركبات( 2-5) جدولال ٌوضحو ،واالمٌنوكلوبٌولٌن

 الحوٌصلً للسائل ةٌالرئٌس المكونات بعض (2-5) جدول

 المكونات المركب نوع

 البروتٌن
  ،IgA، Igm، Fibrinogen، Lipoprotein الكلوبٌولٌن، االلبومٌن،

Peptides 

 Asp ،    Thr ،   Glu،   Gln،   Ala،   Gly،   Asn االمٌنٌة االحماض

 الخالٌا وخارج داخل انزٌمات االنزٌمات

 Fucose، Galactose، Manaose    ،الفركتوز ،الكلوكوز الكاربوهٌدرات

 البروتٌنات
 الكاربوهٌدراتٌة

Glucoseamine، Galactoseamine، Hyaluronic acid، Heparin 

Gonadotropin FSH، LH  ، Prolactin 

Steroids Cholesterol، Androgen،  Progestins، Estrogens 

Prostaglandin PGF2α،     PGE2 

Elements Na، K، Mg، Zn،  CO،  Ca 2 ، S، Cl- 

Immunoglobulin IgA، IgG 
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  Function  of follicular fluid     وظيفة الطائل احلويصلي

 فً تؽٌرات وهنالك البوٌضة وساٌتوبالزم نواة جضن عملٌة فً مهم اٌضًو فسٌولوجً دور الحوٌصلً للسائل

 :ضمنها من الحوٌصلً للسائل مهمة وظائؾ حداثا فً ستساعد التًو الشٌاع دورة خالل الحوٌصلً السائل تركٌب

 .Granulose cell  الحبٌبٌة الخالٌا وظٌفة تنظٌم -1

 .المبٌضة الحوٌصلة نمو تنشٌط -2

 .Steroidogenesis  الستٌروٌدات تكوٌن عملٌة فً المشاركة -3

 .المبٌض قناة الى البوٌضة نقلو االباضة حصولو البوٌضة نضج -4

 .االباضة حدوث بعد فرصاال الجسم لتكوٌن مبٌضلا تهٌئة -5

 .(3-5 جدول) التناسلٌة الدورة خالل الحوٌصلً النمو تنظٌم فً تساعد التً العوامل ثبٌطوت تحفٌز -6

 لؽرض التناسلً للجهاز الداخلٌة الهٌئة تنظٌم فً مهمة تعد اٌضا   االباضة عملٌة عند المتحررة السوائل حجم -7

 .الجنٌنً للنمو االولٌة والتطورات التكٌٌؾ عملٌة واتمام الحٌوانات المنوٌة تؽذٌة

 Hormonal changes لينو احلويصلي وعنلية االباضةل املصاذبةالتغريات اهلوزموىية 

accompanied to follicular growth and ovulation 

 من كل افراز تنظٌم على تعتمد كراؾ حوٌصلة فً صفراال الجسم وتكون االباضة وحصول ونضج نمو ان

 فً تركٌزهما وكذلك الهورمونٌن من كل افراز فً تنسٌق هنالك ٌكون انٌجب  بحٌث LH والـ  FSHالـ ًهورمون

 هذه فً تشترك التً الهورمونات هذه ضمن من اٌضا ،المبٌضٌة الحوٌصلة تطور اتمام لؽرض دموٌةال البالزما

   الٌكٌالس حامض من لٌفاتتو) ٌةالكربوهٌدرات البروتٌنات ضعوب والبروستوكالندٌن الستٌروٌدات هً العملٌة

Sialic acid المزدوجة االصرة ذات المتعددة والببٌتٌدات). 

 الؽدة هورمونات ان كما. المبٌضٌة الحوٌصلة داخل الفراغ تكون او نشوء عملٌة فً مهم دور FSH الـ لهورمون

 وتكون Mitosis divisionًالخٌط االنقسام اجراء لؽرض الحبٌبٌة الخالٌا تحفٌز على تعمل( LH و FSH) النخامٌة

 خالل من LH لهورمون حساسٌتها لزٌادة الحبٌبٌة الخالٌا حث على FSH الـ هورمون ٌعمل وكذلك الحوٌصلً السائل

 فً 333 من LH الـ تمستقبال تركٌز ٌزداد الخنازٌر فً. الحبٌبٌة الخالٌا فً LH هورمون مستقبالت زٌادة

 تهٌئة فً تساعد العملٌة هذه وان االباضة عملٌة قبل الكبٌرة ٌصالتالحو فً 13333 الى الصؽٌرة الحوٌصالت

 .االباضة حدوث قبل قمة اعلى الى LH الـ هورمون ٌصل عندما استجابتها زٌادة لؽرض الحبٌبٌة الخالٌا
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 ةٌالمبٌض الحوٌصلة نمو فً والتثبٌط التحفٌز عملٌة فً الحوٌصلً لسائلل التنظٌمٌة الوظٌفٌة (3-5) جدول

 الفسلجٌة الوظٌفة المادة

 :المثبطة العوامل

  للبوٌضات االختزالً االنقسام حدوث اكتمال تثبٌط  البوٌضات نضج مثبط - 

 الحبٌبٌة للخالٌا األصفرٌة الخالٌا تكوٌن ٌبثط او ٌمنع األصفرٌة الخالٌا تكوٌن مثبط - 

 الحبٌبٌة الٌاالخ فً FSH الـ هورمون ارتباط ٌثبط FSH الـ هرمون مستقبالت مثبط - 

 FSH الـ افراز بٌطثت  FSH هرمون مثبط - 

  اخرى عوامل - 
 االكروسومً وتفاعل الحٌوانات المنوٌة تكٌٌؾ عملٌة تنشٌط

 للحٌوانات المنوٌة

 :المحفزة العوامل

   الحبٌبٌة الخالٌا فً األصفرٌة الخالٌا تكوٌن تحفٌز  األصفرٌة الخالٌا تكوٌن محفز

   Steroidogenesis     تكويً الطتريويدات

 فً  LH و  FSHالـ مونهور تأثٌر على رئٌسً بشكل ٌعتمد المبٌضٌة الحوٌصلة داخل داتٌالستٌرو تكوٌن عملٌة

 .التوالً على Theca cell  القراب وخالٌا الحبٌبٌة الخالٌا

 ففً. البوٌضة حٌوٌةو الفسلجٌة الوظٌفة تكامل تعكس الحوٌصلً السائل فً روجٌناالست الى االندروجٌن نسبة ان

 الوسط فً Testesterone الـ هورمون جدٌو عندما Estradiol هورمون فقط تفرز الحبٌبٌة الخالٌا فأن النعاج

 ناحٌة من ،الزرعً الوسط الى FSH الـ هورمون اضافة ٌتم عندما كبٌر بشكل االفراز وٌزداد الخاص الزرعً

 .Testosterone الـ تصنٌع على تعمل واالؼنام االبقار فً ٌرةالكب للحوٌصالت Theca cell القراب خالٌا اخرى

 نسبة فأن Testosterone الـ وانتاج الحبٌبٌة الخالٌا تحفٌز على اساسً بشكل ٌعمل FSH الـ هورمون ان وبسبب

 .ٌداتورالستٌ انتاج فً المبٌض وظٌفة تقٌٌم فً مهمة تعد LH والـ FSH ًهورمون
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 Follicular growth during  سز احلويصلي وطوز اجلطه االصفالطوالينو احلويصلي خالل 

follicular and luteal phase 

 الجسم مدةب تسمى والتً التناسلٌة الدورة من الكبرى المرحلة خالل المبٌض على ٌوجد الفعال راالصف الجسم

 والتً الالحقة االباضة حصول لحٌن االصفر الجسم اضمحالل بداٌة من مدةلا هً الحوٌصلً النمو ان. االصفر

 ذات الحوٌصلة وجود فأن عموما  و. (الخنازٌر و االبقار فً ٌوم 5-4 و النعاج فً ٌوم 2) قصٌرة تكون ما ؼالبا

 هو الحوٌصلً للطور الحقٌقً الوقت بان ٌشٌر الحوٌصلً الطور خالل Antral follicle   مرحلة فً التجوٌؾ

 الى التجوٌؾ ذات الحوٌصلة تكون من مدةال هو Follicular Phase  لًالحوٌص الطور عد   إذا أٌام 5-2 بـ أطول

. الحقٌقً الحوٌصلً الطور مع جزئٌا   ٌتداخل المستأنسة اللبائن فً صفرياال الطور فان لكذ اساس وعلى التبوٌض،

 :الحٌوان لنوع تبعا   معٌنة اختالفات توجد االطوار هذه وبخصوص

 4 بحدود اعالشٌ دون من تكون التً القوارض مثال راالصف الجسم طور افٌه ٌوجد ال اناتالحٌو بعض هنالك -1

 .اٌام

 .المعالم واضحة راالصف الجسم وطور الحوٌصلً الطور (والقردة االنسان) العلٌا اللبائن فً -2

 .راالصف الجسم طورو الحوٌصلً الطور بٌن التداخل من نوع هنالك عٌةمزرال الحٌوانات فً -3

 ارتفاع من ساعة 33-23 بعد FSH الـ هورمون مستوى فً ارتفاع هنالك ان المزرعة حٌوانات فً اٌضاولوحظ 

 هو LH Surge الـ حدوث بعد FSH الـ هورمون مستوى فً الرتفاعا من هذا الؽاٌةو ،LH الـ هورمون مستوى

 .ٌنالالحقت ٌنللدورت او الالحقة للدورة النمو  فً البدء لؽرض نبوٌضتٌ او بوٌضة تحفٌز لؽرض

 لدى ومعنوٌة سائدة عملٌة ٌعد االباضة حصول بعد له قمة العلى FSH الـ هورمون مستوى ارتفاع ظاهرة نا

 ارتفاع بٌن ومعنوٌة كبٌرة ارتباط عالقة هنالك وان النعاج فً وال سٌما التبوٌض نسبة بارتفاع المتمٌزة الحٌوانات

 ٌوما 17 مدة خالل المبٌض على النامٌة لحوٌصالتا عدد وبٌن الثانٌة المرة فً له قمة العلى FSH الـ هورمون

 الحوٌصالت وبقٌة الحقا االباضة حصول لؽرض تنمو الحوٌصالت هذه من قلٌل عدد فقط وانه ارتفاعه من الالحقة

 .تحلل لها وٌحدث تضمحل

 اطول ونٌك ما ؼالبا والذي القوارض وبٌن المزرعٌة الحٌوانات بٌن الحوٌصلً الطور طول بٌن المقارنة وعند

 نتٌجة الحوٌصلً النمو ؾتوق Slowing ءبط خالل من ناتج ٌكون قد ذلك فان المزرعٌة الحٌوانات لدى

  .االصفر الجسم من المفرز نورللبروجست

 من تحفٌزه ٌتم والذي نورالبروجست لهورمون وافرازه وظٌفٌا االصفر الجسم نمو املٌتك وعندما القوارض وفً

 .عدة الٌام ٌزداد الحوٌصالت ونمو الشٌاع دورة طول فان  الرحم عنق خالل
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 االبقار فً األصفري الطور مدة خالل نوروجستالبر هورمون مستوى فً الحاد االنخفاض فان اخرى ناحٌة من

 الدورة انتهاء على ٌعمل وبذلك االصفر الجسم تحلل على ٌعمل الذي PGF2α البروستوكالندٌن بفعل ٌتم والنعاج

 .الحوٌصالت نمو عملٌة بتسارع المرحلة هذه وتتمٌز اٌام 3 مدة خالل االباضة دوثح وٌتم التناسلٌة

 Oogenesis (Ovigenesis)        اتــً البويضـتكوي

 االولٌة الجرثومٌة الخالٌا تتكاثر إذ الوالدة قبل العملٌة هذه وتبدأ ،األنثوٌة األمشاج ونضج تكوٌن هً

Primordial germ cells البٌض امهات خالٌا من كبٌرا عددا لتعطً متتالٌة اعتٌادٌة انقسامات بعدة Oogonia 

 تحتوي بحٌث الوالدة قبل التكاثر هذا وٌتوقؾ( 2n) موسوماتوالكر من الزوجً العدد على منها كل تحتوي

 لتمهٌديا الدور الخالٌا هذه وتدخل( البوٌضٌة الخالٌا) المحتملة البوٌضات من محدد عدد على الوالدة عند المباٌض

Prophase االول االختزالً االنقسام من (Meiosis I) ًٌتوقؾ ثم الجٌنٌة المرحلة اثناء ف (Meiosis I )ًنهاٌة ف 

 .قصٌرة بمدة الوالدة بعد التمهٌدي الدور

 ونضج نمو فً Cyclic pattern دوري نمط ٌحدث الوالدة بعد االستمرار مع الوالدة قبل ما مرحلة واثناء

 .Puberty الجنسً البلوغ الى االنثى تصل ان بعد اال الكامل النضج الى الخالٌا هذه تصل ال لكن وٌضٌةالب الخالٌا

 مضمحلة تصبح البلوغ بعد التطور تبدأ التً ومعظم الجنسً البلوغ قبل التطور تبدأ التً البوٌضٌة الخالٌا كل

Atretic 1 من باقل كبوٌضات وتفرز النضج الى تصل التً البوٌضٌة الخالٌا قدرت وقد محتملة كبوٌضات وتفقد %

 .الخالٌا لهذه الكلً المجموع من

 التً الحوٌصالت نمو موجات اثناءفً و الجنسً البلوغ بعد دورٌة بطرٌقة البوٌضٌة الخالٌا ونضج نمو وٌستمر

 والنضج النمو فً الحوٌصالت بهذه المرتبطة البوٌضٌة الخالٌا من مجموعات تبدأ شٌاع دورة كل فً تحدث

 الخلٌة فان االصفر الجسم ضمور عند لكن Dormant ساكنة االخرى تبقى حٌن فً( مضمحلة تصبح معظمها)

 جهاز الى التبوٌض عند حررتوت النضج الى تصل Dominant follicle السائدة بالحوٌصلة الموجودة البوٌضٌة

 خلٌة 25-13 تصل فقد الخنزٌرة فً اما ،لفرسوا والعنزة والنعجة البقرة فً اخصابها الحتمال التناسلٌة القنوات

 .تبوٌضها وٌتم النضج الى بوٌضٌة

 وتكوٌن Primary oocyte االبتدائٌة البوٌضٌة الخلٌة بنمو النضج ٌستانؾ االختزالً االنقسام مرحلة وبعد

، (3-5 كلش) البوٌضٌة الخلٌة حول( التركٌب جٌالتٌنً خارجً ؼشاء وهً) Zona pellucida الشفافة المنطقة

 المحٌطة الحبٌبٌة الخالٌا انقسامات FSH وٌنشط حوٌصلتها نمو مباشرة ٌتبعها االبتدائٌة البوٌضٌة الخلٌة نمو وان

 Secondary ثانوٌة حوٌصلة الى Primary follicle ابتدائٌة حوٌصلة من الحوٌصلة وتتحول البوٌضٌة بالخلٌة

follicle بهورمون التنشٌط واستمرار FSH تجوٌؾ وتكوٌن الحبٌبٌة الخالٌا انقسام استمرار نهع ٌنتج Antrum ًف 

 .LH هورمون تاثٌر تحت القاعدي الؽشاء خارج الموجودة الؽمدٌة للخالٌا اقل تكاثر وٌحدث الحوٌصلة
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 اثناء تخلٌق البوٌضات فً ( مراحل النضج الرئٌسٌة للخلٌة الجرثومٌة3-5)شكل 

 السائدة الحوٌصلة تفرز وعندما سائدة حوٌصلة التبوٌض لها المقدر الحوٌصلة تصبح التطور هذا اثناءفً و

 السابق LH لهورمون الفجائً قذؾالت تحفٌز ٌحدث االستروجٌن من كافٌة كمٌة( تجوٌؾ ذات اخرى وحوٌصالت)

 كما لحوٌصلًا السائل الى البوٌضٌة الخلٌة تحرر LH من العالٌة والمستوٌات Preovulatory surge للتبوٌض

 . المثبطة حالتها من تحررها

 الثانوٌة البوٌضٌة الخلٌة هً االول االختزالً االنقسام نواتجان و اتمامه حتى االول االختزالً االنقسام وٌستمر

Secondary oocyte  االول القطبً والجسم First polar body  ًالمح الؽشاء فً ٌحجز الذي Vitelline 

membrane المحً للؽشاء المجاورة المسافة فً لشفافةا والمنطقة Perivitelline space االنقسام هذا وٌتبع 

 حالة الىDiploid state (2n ) الكروموسومات ثنائٌة حالة من البوٌضٌة الخلٌة فً الكروموسومات عدد تؽٌر

 المادة ونصؾ ٌتوبالزمالسا بكل الثانوٌة البوٌضٌة الخالٌا وتحتفظHaploid state (n1 ) الكروموسومات احادٌة
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 الجسم صور فً ٌطرد النووٌة المادة من االخر والنصؾ االبتدائٌة البوٌضٌة للخلٌة( الكروموسومات) النووٌة

 وبعد والخنزٌرة والبقرة النعجة حالة فً مباشرة التبوٌض قبل االول االختزالً االنقسام وٌكتمل االول القطبً

 .الفرس فً قصٌرة بمدة التبوٌض

 الطور فً االنقسام هذا وٌتوقؾ االول االنقسام اكمال بعد مباشرة ٌبدا(  Meiosis II) الثانً االختزالً ساماالنق

 فً اخرى مرة الثانً االختزالً االنقسام لٌستانؾ التوقؾ هذا وٌتحرر Metaphase II الثانً( االستوائً) المتوسط

 اتمام وعند المخصب المنوي الحٌوان مع البوٌضٌة الخلٌة تفاعل بعد اال والتستكمل Fertilization االخصاب عملٌة

  الثانً القطبً والجسم( المخصبة البوٌضة) Zygote  تكون هً الثانً االختزالً االنقسام نواتج فان االخصاب

Second polar body واحدة ناضجة بوٌضة النهاٌة فً تعطى ابتدائٌة بوٌضٌة خلٌة كل فان ذلك وعلى . 

  Egg maturation   اتــضويـخ البــىض

 :نمرحلتٌ تتضمن البوٌضات نضج ان

 .النمو مرحلة -1

  .الطبٌعً والنمو االخصاب لؽرض البوٌضة لتهٌئة والساٌتوبالزم النواة تكون اكتمال مرحلة -2

  Oocyte growth    منو البويضات

 تبدأ علٌها الموجودة صلةوالحوٌ البوٌضة فان المبٌض فً البوٌضات مخزن من االولٌة البوٌضة تتحرر عندما

 .Antrum formation الفراغ تكون وقت عند االؼلب على البوٌضات نمو ٌتكامل و بالنمو

 بحكم البوٌضات ونم اكتمال فً كبٌرة بفعالٌة تساعد Inner cumulus cells الداخلٌة الركامٌة خالٌاال ان

 Zona  الشفاؾ النطاق طبقة) للبوٌضة الخارجً ءالؽشا تكون وخالل للبوٌضة الخلوي الؽشاء مع المباشر اتصالها

Pellucida )الركامٌة الخالٌا فان Cumulus cell (4-5)شكل  قوٌة تصبح.  

 :على ٌعتمد البوٌضات نضج ان

 .الحوٌصالت تحفٌز طبٌعة -1

 .الحوٌصلة قطر -2

 .االنواع اختالؾ وكذلك الحوٌصلً السائل مصدر -3

 اعداد زٌادة مالحظة خالل من االخر المبٌض فً تعوٌضً نمو حدثٌ المبٌضٌن احدى ازالة وعند الخنازٌر فً

 الخنازٌر من المباٌض احدى ازالة فان لهذا ،الحوٌصلً السائل حجم زٌادة الى مؤدٌا   النامٌة المبٌضٌة الحوٌصالت

 واناتالحٌ مع بالمقارنة لها االباضة حصول تم والتً الناضجة البوٌضات من العدد نفس تقرٌبٌة وبصورة ٌسبب
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 الدورات بتقدم تقل الناتجة البوٌضات عدد فان الوقت وبمرور انه اال .المباٌض احدى ازالة لها ٌحدث لم التً االخرى

 .لها المباٌض احدى ازالة تتم التً الحٌوانات لهذه الالحقة التناسلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والخالٌا المحٌطة بها االبقار بوٌضةمراحل تطور ( 4-5شكل )
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  Follicular atresia      اضنرالل احلويصالت

 وهذا التناسلٌة الدورة خالل الحوٌصلً النضج من المختلفة مراحل خالل الحوٌصالت معظم اضمحالل ٌتم

  .الحوٌصلً النمو من المتقدمة المراحل خالل وٌتكرر اكثر ٌتضح االضمحالل

 كبٌر بشكل تختلؾ التً الفسلجٌة والتؽٌرات كٌمٌائٌةوالباٌو الشكلٌة التؽٌرات مع ٌترابط الحوٌصالت اضمحالل

 االضمحالل هذا وان كما الحٌوانات باختالؾ تختلؾ وكذلك الحوٌصلً النضج من المختلفة المراحل خالل

 هذا اذا المبٌضٌة الحوٌصلة بالزما من تٌةلمتأا المؽذٌة المواد وكذلك الحبٌبٌة بالخالٌا ٌتاثر ةٌالمبٌض للحوٌصلة

 .العدٌدة الهورمونات ومستقبالت الحبٌبٌة لخالٌااو للبوٌضة فقدان عن عبارة لاالضمحال

 Factors affecting follicular atresia    االضنرالل احلويصلي يفالعوامل املؤثسة 

 :منها للحوٌصلة االضمحالل حصول تنظم عدٌدة عوامل هنالك

 .العمر -1

 .التناسلٌة الدورة فً المرحلة -2

 .الحمل -3

 .حلٌبال انتاج -4

 .المبٌض داخل وفً المبٌض خارج فً (االندروجٌن /االستروجٌن) بٌن النسبة او الموازنة -5

 .الوراثٌة الناحٌة -6

 .التؽذٌة -7

 .الحوٌصلً النضج من المرحلة على رئٌسً بشكل تعتمد لبوٌضةل االضمحالل لحدوث مٌكانٌكٌات عدة هنالك

 .الحوٌصلً محاللاالض حدوث معدل فً اٌضا   الهورمونٌة المعامالتتؤثر و

 تعد الحبٌبٌة الخالٌا وتخصص نمو تحفز التً االستروجٌن من كبٌرة كمٌات لتحرر المتطورة الحوٌصلة قابلٌة

 اي فً االستروجٌن افراز اكتمال وعدم لها االباضة وحصول الحوٌصلة تطور الستمرار المركزي الرئٌسً العامل

 على االصفر الجسم تأثٌران  .الحوٌصلً االضمحالل حدوث ًف مهم عامل ٌعد الحوٌصلة تطور مراحل من مرحلة

 قطر فً الحاد نخفاضاال ان كما .الحمل ومرحلة الموجودة الحوٌصالت نوع على ٌعتمد المبٌضٌة الحوٌصالت

 معدل تقلٌل فً االصفر الجسم تأثٌر على اساسٌة بصورة ٌعتمد الحجم المتوسطة والحوٌصالت الكبٌرة الحوٌصالت

  .اضمحالل لها سٌحدث التً للحوٌصالت النامٌة حوٌصالتلا النمو

  Ovulation   ةـــاضــاالب

 :وتشمل التبوٌض عملٌة أثناء فً رئٌسٌة تؽٌرات ةثالث الحوٌصالت فً تحدث

 .البوٌضة خلٌة ونواة ساٌتوبالزم نضج -1
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 .الحبٌبٌة الخالٌا طبقات خالل Cumulus cell الركامٌة خالٌاال توزٌع -2

 .وناضجة خفٌفة تصبح الحوٌصلة رجدا او طبقة -3

 الحوٌصلة اجزاء لكل الدم جرٌان وٌزداد اله قمة اعلى الى( FSH و LH) النخامٌة القند هورمونات ارتفاع بعد

 (.دقٌقة /مللتر اساس على تحسب) الدم من كبٌرة كمٌة على وتحصل للحوٌصلة االباضة حصول ٌتقرر عندها

 Site of ovulation    ةــع االباضــموق

 بشكل من اماكن مختلفة فٌه تكون االباضة حدوث قابلٌة فان لذلك ا  مظنتم ٌعد عام بشكل اللبائن فً المبٌض ان

 من محددة منطقة فً تتم ما ؼالبا راساالف فً االباضة فأن حال اٌة وعلى Hilus السرة منطقة عدى ما طبٌعً

 . Ovulation fossa تدعى المبٌض

 فًو .المبٌض كل تؽطً Germinal epithelium الخالٌا وان اعتٌادٌة بطرٌقة نموه أٌبد االفراس فً المبٌض 

 اصفر جسم علٌه ٌوجد مبٌض اي على باالعتماد عشوائً بشكل تحدث االباضة فان واالفراس واالؼنام االبقار

 طول وان السابقة التناسلٌة للدورة االصفر الجسم وجود على ٌعتمد االباضة موقع فان بالذات النعاج فً ،سابق

 الحجم فً واالٌسر االٌمن المبٌض بٌن اختالفات اٌة التوجد .االصفر الجسم وجود بموقع التتاثر التناسلٌة الدورة

 .%13 حوالً تبلػ  Poniesافراس فً المتعددة االباضة حدوث معدل وان االفراس فً االباضة وحدوث

 شهرا 15 – 12 بعد ٌبدأ لها الجنسً البلوغ بداٌة وان( سنة 15 دبع اي) العمر بتقدم تقل المبٌضٌة الفعالٌة ان كما

 المراحل خالل الكبٌرة الحوٌصالت عدد فً ا  انخفاض هنالك ان لوحظ Ponies فراسا فً انه كما .العمر من

 .الشٌاع من المتأخرة

 Mechanisms of ovulation     ةــدوث االباضـات ذــاىيكيــميك

 فٌزٌاوٌة تؽٌرات او واحداث باٌوكٌمٌائٌة وتؽٌرات فسٌولوجٌة مٌكانٌكٌات على باالعتماد االباضة تحدث

  :وهذه تتضمن  Biophysicalحٌوٌة

 .ستوكالندٌنالبروو Steroids والـ  GnRHالــ افراز تشمل التً ٌةصم واحداث صمٌة عصبٌة مٌكانٌكٌات - أ

 .وباٌوكٌمٌائٌة عصبٌة مٌكانٌكٌات او احداث - ب

 .االنزٌمً التداخل مع وعائٌة وعصبٌة لٌةعض عصبٌة مٌكانٌكٌات - ت

 لؽرض Theca fibroblast الـ منطقة الٌاؾ وتنشٌط المبٌضٌة التقلصات تحفٌز على البروستوكالندٌنات وتعمل

 ؽشاءال عن المبٌضٌة الحوٌصلة جدار تحلل على تعمل التً Proteolytic enzymes التحللٌة االنزٌمات افراز

 .البروجسترون وال سٌما تٌروٌداتالس بمساعدة تتم ٌةالعمل هذه واٌضا القاعدي
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   Biochemical changes of ovulation      التغريات البايوكينيائية حلدوث االباضة

 اوال تعمل االباضة حدوث قبل لها قمة اعلى الى وارتفاعها Gonadotropin(LH )  النخامٌة قندال هورمونات

 طوةالخ اما Progesteron البروجسترون افراز  زٌادةل كنتٌجة الستٌروٌدات مستوى افراز زٌادة على الحث على

 او البرستوكالندٌنات افراز تثبٌط ان إذ αPGF2 والبروستوكالندٌن Estradiol ولدٌاالسترا افراز فٌتم الالحقة

 .االباضة حدوث توقؾ على سٌعمل الستٌروٌدات

  Changes in steroid secretion     داتــريويـساش الطتــريات يف افــالتغ

 ارتفاع بعد حدثت التً (البروجسترون الى االستروداٌول نسبة على السٌطرة) روٌداتٌالست افراز على الحث ان

 تصنٌع تثبٌط وان ،الحوٌصلً السائل فحص اللخ من مالحظتها باالمكان لها قمة اعلى لىا النخامٌة القند هورمونات

 تكمن االباضة احداث فً نورللبروجست الرئٌسٌة الوظٌفة وان ،االباضة حدوث ؾاٌقا على سٌعمل نورالبروجست

 .الحوٌصلً الجدار فً Collagenase انزٌم فعالٌة تحفٌز على ٌعمل انه فً

 Prostaglandins effect     الربوضتوكالىديياتتأثري 

 النخامٌة قندال هورمونات وصول بعد سرٌعة وبصورة ٌتم الحوٌصلً السائل فً PGE2 والـ αPGF2 تركٌز زٌادة

 من ساعة 33 بعد الخنزٌرة فً البروستوكالندٌنات افراز ٌبدأ .الستٌروٌدات مستوى وارتفاع لها قمة اعلى الى

Ovulation discharge وصول الى التبوٌض ال من ساعة 43 بعد ٌتم قمة اعلى الى تركٌزه وٌرتفعOvulation 

approaches بوٌضةال تبقى) ةضاالبا تحدث ال ان المحتمل من فانه البروستوكالندٌنات زافرا تثبٌط ٌتم وعندما 

 .(-المبٌض من حررتت ال- المبٌض داخل اباضة تحدث ان او المبٌضٌة الحوٌصلة داخل

 الحوٌصلٌة الطبقات ترتٌب اعادة عن المسؤول فانه PGE2  الـ اام الحوٌصلة نضج عن مسؤول αPGF2 الـ ان

 .الحقا االصفر الجسم تكون اكتمال لؽرض

  Neuromuscular mechanisms    امليكاىيكية العصبية العضلية

 للحوٌصلة Theca externa الخارجً القراب خالٌا فً المتمركزة والطبقات المبٌض فً Stroma الـ طبقة ان

 الجهاز تنهاٌا على تحتوي التً Smooth muscle cell ملساء عضلٌة خالٌا على تحتوي االباضة حدوث قبل

 .كبٌر وبشكل Autonomic nerve terminals  الذاتً العصبً

 النضج حدوث بعد مرحلة اخؾ الى الحوٌصلة جدار وصول بعد الحوٌصلة نضج على تعمل المبٌضٌة التقلصات

 وتحدث αPGF2 الـ قبل من تحفٌزها سٌتم Theca الـ منطقة فً جودةالمو العضلٌة االعصاب فان الحوٌصلً

 .االباضة
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  Neuroendocrine control of ovulation    العصبية على االباضةالصنية الطيطسة 

 شٌاعال بداٌة مع ٌبدا االباضة حدوث قبل لها قمة اعلى الى( LH، FSH) النخامٌة القند هورمونات تركٌز ارتفاع ان

 اعلى الى االستروجٌن تركٌز ٌصل بٌنما الدم مصل فً له مستوى اقل الى نورالبروجست تركٌز ٌصل وعندما

 الفراز النخامٌة الؽدة خالٌا حساسٌة زٌادة على ٌولراداالست هورمون ٌعمل اذ .التناسلٌة الدورة خالل له مستوى

 .المهاد تحت من GnRH الفراز كنتٌجة النخامٌة القند هورمونات

 العكسٌة التؽذٌة فأن الحلوب االناث فً  Postpartum anestrus الوالدة بعد الشٌاع ظهور عدم مدة خالل

  البروالكتٌن هورمون مستوى ارتفاع خالل من تثبٌطها ٌتم ان المحتمل من االستروداٌول لهورمون الموجبة

 .الحلٌب انتاج الرتفاع كأستجابة

  Egg pick up   اف البويضةالتك

 الفراغ فً حرة بصورة ونوٌك Broad ligament العرٌض بالرباط الخلفٌة الناحٌة من المبٌض ٌرتبط

 االذرع او الزوائد وبمساعدة البوٌضة اؾالتق عملٌة من ٌسهل المبٌض حول ٌضالب قناة اؾالتف ان .البرٌتونً

Fimbriae المخاطٌة االفرازات وكذلك. 

 المادة وجود وكذلك عالقم منطقة فً المحٌطٌة بالخالٌا تلتصق او ترتبط المنفلقة البوٌضة فأن االباضة وقت عند

 وذلك البٌض قناة منطقة منتصؾ فً ستتركز البوٌضة فأن وبذلك المبٌض سطح من انتاجها ٌتم التً ٌةالجٌالتٌن

 .الداخل الى حركتها تكون ما ؼالبا التً االصابع او المهدبة الخالٌا حركة بمساعدة

 Anomalies of ovulation and Reproductive failure الت الػروذ يف االباضة وفػل التياضلذا

 اسلالتن فشل فً الرئٌسً السبب تعد  الحوٌصلً ستكٌال حالة الى بعد امفٌ ستتطور التً االباضة حدوث ؼٌاب ان

 افراز انخفاض هو الحالة هذه حدوث فً الرئٌسً السبب وان. العمر الكبٌرة الخنازٌر اناث فً كوكذل االبقار فً

 وان المهاد تحت ؼدة من  GnRHالـ افراز انخفاض او  النخامٌة للؽدة االمامً الفص من النخامٌة القند هورمونات

 الـ هورمونات الفراز النخامٌة للؽدة االمامً الفص تحفٌز الى سٌؤدي الذي GnRH بحقن اما ٌكون الحالة هذه عالج

(LH و FSH) البشري المشٌمً الهورمون حقن خالل من او Humam chorionic gonadotropin (hCG) 

 .االباضة الحداث مباشرة المبٌض تحفٌز الى سٌؤدي الذي
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 Spermatogenesis and sperm maturation   ويةـواىات امليـل وىضخ احليـختلي

 Spermatozoa     احليواىات امليوية

 الخالٌا من معقدة سلسلة على االنابٌب هذه وتحتوي .للخصٌة المنوٌة االنابٌب فً المنوٌة الحٌوانات قٌتخلٌتم 

 مستطٌلة خالٌا هً التكوٌن المكتملة المنوٌة الحٌوانات .الذكرٌة االمشاج النهاٌة فً تكون التً النامٌة الجرثومٌة

 الحٌوان كل وٌؽطى ،للحركة الالزم الجهاز على ٌحتوي Tail ذٌلوال النواة على حتويٌ  Headراس من تتكون

 تركٌب  Acrosome وسوماالكروPlasma membrane  Plasma lemma)) البالزمً بالؽشاء المنوي

 ٌصلالذي  Neck عنقال وٌوجد .المنوي الحٌوان لرأس االمامً والجزء البالزمً الؽشاء بٌن ٌقع الجدار مزدوج

 الرئٌسً الجزء Midpiece ًالوسط الجزء: الى ٌنقسم الذي Flagellum السوط او ذٌلال مع المنوي الحٌوان رأس

Principal piece النهائً والجزء End piece (5-5 شكل). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وؼطاء االكروسوم والذٌل واجزائه ( تركٌب الحٌوان المنوي مبٌنا  الرأس5-5شكل )

 

 Physical appearance of sperm    ويـواٌ امليـل الظاٍسي للريــالػك

 Sperm head    ويـواٌ امليــزأع احلي

 من تتكون وٌةبٌض نواة على وتحتوي المستأنسة واناتوالحٌ االنسان فً ومستدٌرة مفلطحة المنوي الحٌوان رأس

 من خاصة مجموعة مع المرتبط DNA النووي الحامض من ٌتكون الذي Chromatin الكروماتٌن من كثٌفة كتلة
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وذلك  Haploid الكرموسومٌة المجموعة احادٌة المنوي الحٌوان خلٌة ،Protamines تسمى القاعدٌة البروتٌنات

 على تحتوي فانها ومن ثم المنوي الحٌوان تكوٌن عند تحدث التً للخلٌة Meiotic االختزالٌة االنقسامات نتٌجة

 من جدا قلٌلة كمٌة على المنوي الحٌوان خلٌة وتحتوي ،للنوع نفسه الجسمٌة الخالٌا فً الموجودة DNA كمٌة نصؾ

  .ٌتوبالزماالس

  Acrosome    ووــسوضـاالك

 ٌوضع الجدار مزدوج رقٌق ؼشائً كٌس وهو. االكروسوم بواسطة المنوي لحٌوانا لنواة االمامٌة النهاٌة تؽطى

 ؼطاء شكل على تكوٌن وهو( 6-5 شكل) المنوي الحٌوان تكوٌن من االخٌرة المراحل فً النواة فوق طبقات فً

 للةالمح االنزٌمات من وؼٌرها Hyaluronidase زٌوالهٌالٌورونٌد Acrosin االكروسٌن انزٌمات على ٌحتوي

 هذا فً النه مهمة االكروسوم من Equatorial segment االستوائٌة القطعة .االخصاب عملٌة فً تشترك التً

 ٌتم(  Postacrosomal region لالكروسوم التالٌة المنطقة من االمامً الجزء بجانب) المنوي الحٌوان من الجزء

 .االخصاب عملٌة فً البوٌضة ؼشاء مع االلتحام بداٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االكروسوم وؼطاء الراس مبٌنا الثور فً المنوي الحٌوان تركٌبٌظهر  (6-5) شكل
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 Sperm tail     ويــواٌ امليــل احليــذي

 الرابط الجزء او) والعنق ،والنهائٌة والرئٌسٌة الوسطٌة االجزاء ومن Neck العنق من الحٌوان المنوي ذٌل ٌتكون

Connecting piece )قاعدي حلو ٌكون Basal plate  وٌصلها للنواة الخلفٌة الجهة من انخفاض نقطة فً ٌتطابق 

 الخلؾ الى( كثٌفة) خشنة خارجٌة الٌاؾ 9 بروز مع الخلؾ الى للعنق القاعدي اللوح وٌستمر الحركً الجهاز مع

 .الذٌل معظم امتداد على

 للجزء المركزي الجزء Middle piece طًالوس الجزء هً Annulus( الطوق) والحلقة العنق بٌن الذٌل منطقة

 دقٌقة نٌاتق من ازواج 9 من ٌتكون الذي Axoneme المحوري الخٌط ٌكون الذٌل بقٌة واٌضا الوسطً

Microtubules اعٌاشع وترتب الذٌل امتداد على طولٌا تمتد Radially مركزٌٌن خٌطٌن حول Central 

filaments ًكثٌفة الٌاؾ 9( 2 9 ترتٌب ٌسمى الذي) الترتٌب ذابه ٌحٌط الذٌل من الوسطى الجزء وف (Dense )

 من ٌصاحبه وما المحوري والخٌط ،المحوري للخٌط المكونة ازواج التسعة تصاحب خارجٌة( Coarse) خشنة او

 حلزونً مطن فً ترتب التً المٌتوكوندرٌا من العدٌد بواسطة الخارج من ٌؽطى الوسطى الجزء فً الكثٌفة االلٌاؾ

Helical pattern المنوٌة الحٌوانات لحركة المطلوبة الطاقة مصدر وهً للذٌل الطولٌة االلٌاؾ حول. 

 بداٌة عند) الذٌل نهاٌة قرب الى وٌمتد الخلؾ الى الحلقة من ٌستمر الذي  Principal piece الرئٌسً الجزء

 لٌفً Sheath ؼالؾ ٌوجد كما الكثٌفة االلٌاؾ من ٌصاحبه وما المحوري الخٌط من مركزٌا ٌتكون( النهائٌة القطعة

 .الذٌل فً االنقباضٌة العناصر ثبات ٌوفر

 المركزي المحوري الخٌط على فقط تحتوي اللٌفً الؽالؾ نهاٌة خلؾ تقع التً End piece النهائٌة القطعة

 خارجٌةال االزواج ان حٌن فً – المنوي الحٌوان حركة عن ولؤمس المحوري والخٌط البالزمً بالؽشاء مؽطى

 .المتجاورة االزواج بٌن انزالقٌة حركات بواسطة لللذٌ الموجٌة االنحناءات ٌولد (2 9 نمط) الدقٌقة للقنٌات

 المنوٌة الحٌوانات من عادة تنفصل التً( الساٌتوبالزمٌة او) Protoplasmic droplet البروتوبالزمٌة القطرة

  .ةساٌتوبالزمٌ بقاٌا من تتكون( Ejaculated) المقذوفة

 منطقة فً اما تبقى قد القطرة فأن االنواع معظم فً القذؾ بعد المنوٌة الحٌوانات حالة فً شاذة تعد انها حٌن وفً

 .(Distal droplet بعٌدة قطرة تسمى اذ) الحلقة من بالقرب او( Proximal droplet قرٌبة قطرة تسمى اذ) العنق

  Spermatogenesis      ةــويـات امليــيواىـيل احلــة ختلــعنلي

 فً اشهر 5-3 و عجولال فً شهرا 12-13 عمر عند المنوٌة القذفة فً الخصبة المنوٌة الحٌوانات ظهور ٌبدأ

  .ذكور الخٌول فً شهرا 18-13 و الخنازٌر ذكور فً شهور 8-4 و ذكور االؼنام فً شهور 6-4 و ذكور الماعز

 انقسامات 4 بها ٌحدث النشطة السائل المنوي امهات فأن النامٌة الجرثومٌة الخالٌا من جدٌد جٌل ٌبدأ نحٌ

 ههذ وتتم Primary spermatocytes ابتدائٌة ٌةمنو خلٌة 16 النهاٌة فً مكونة والكبش الثور فً اعتٌادٌة

 زالٌااخت انقساما   ابتدائٌة منوٌة خلٌة كل تجتاز التالٌة الخطوة وفً .الكباش فً ٌوما   17-15 ًف االعتٌادٌة االنقسامات

meiotic ثانوٌتٌن منوٌتٌن خلٌتٌن مكونة Secondary spermatocytes العدد فان االنقسام هذا وبعد 

 ؼٌر كروموسومات على تحتوي الثانوٌة المنوٌة الخالٌا انوٌة فأن وبذا النصؾ الى ٌنقص النواة فً الكرموسومً
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 ثانوٌة منوٌة خلٌة كل تنقسم تكوٌنها بعد قلٌلة ساعات خالل وفً ٌوما 15 حوالً الخطوة هذه وتحتاج( 1n) مزدوجة

 امهات كل من 64 او) ابتدائٌة منوٌة خلٌة كل من منوٌة خالٌا 4 تتكون لذا Spermatids المنوٌة الطالئع من اثنٌن

 .(7-5شكل ) والكبش الثور فً وذلك( النشطة A3 السائل المنوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وٌة فً الكبش( خطوات تخلٌق الحٌوانات المن7-5شكل )

 من متعاقبة نووٌة لتؽٌرات وتتعرض DNA الـ كمٌة بها تتضاعؾ االبتدائٌة المنوٌة الخالٌا ان الى االشارة وتجدر

 القالدي Perleptotene القالدي قبل الطور تسمى Meiotic prophase التمهٌدي االختزالً االنقسام

Leptotene  ًالتزاوج Zygotene الضام Pachytene  نفراجًواال Diplotene لتكوٌن انقسامها قبل وذلك 

 اخرى مرة الناتجة الثانوٌة المنوٌة الخالٌا تنقسم DNA ـلل اضافً تخلٌق اي حدوث وبدون الثانوٌة المنوٌة الخالٌا

 االبتدائٌة المنوٌة الخالٌا فً DNA الـ كمٌة .Haploid الكروموسومٌة المجموعة احادٌة المنوٌة الطالئع لتكوٌن

 .(1:2:4) نسبتها المنوٌة والطالئع الثانوٌة المنوٌة خالٌاوال
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 العائد فان( A2) السائل المنوي امهات لتكون اعتٌادٌا انقساما تنقسم الساكنة( A1) السائل المنوي امهات ان ثوحٌ

 النقساماتا اثناء فً السائل المنوي امهات تحلل لكن .فعلٌا المتحقق عن اعلى ٌكون المنوٌة الطالئع من المتوقع

 الساكنة( A1) السائل المنوي امهات تنقسم اسابٌع لعدة تمتد سكون مرحلة وبعد .الكفاءة فً الفقد هذا ٌفسر االعتٌادٌة

( A1) ساكنة منى وامهات جدٌدة( A3) نشطة السائل المنوي امهات تنقسم التً( A2) السائل المنوي امهات مكونة

السائل  امهات مكونة احٌانا تنقسم قد( الجذعٌة الخالٌا احتٌاطً( )A0) السائل المنوي امهات ان حٌن وفً جدٌدة

 االساس هً( A2) السائل المنوي امهات من الساكنة السائل المنوي امهات تكوٌن فان جدٌدة( A1) و( A0) المنوي

 .الخصٌة داخل تكوٌنها الممكن االمشاج امداد ٌنقص وبذا المنوٌة الحٌوانات تكوٌن عملٌة تواصل على للمحافظة

 Late stages of spermatogenesis     يف تكويً احليواىات امليوية املتأخسةاملساذل 

( الظاهري الشكل فً تؽٌر) منوٌة طلٌعة كل وتتحور سرتولً خالٌا مع المنوٌة الطالئع ترتبط العملٌة هذه فً 

 راس وٌكون الخلٌة من جزء فً لنواةا كروماتٌن ٌتكثؾ التحور هذا واثناء Spermatozoon منوي حٌوان مكونة

 جهاز من( المنوي الحٌوان ؼطاء وهو) االكروسوم وٌتكون الذٌل مكونة الخلٌة بقٌة تستطٌل حٌن فً المنوي الحٌوان

 الذٌل تكوٌن اثناء فً المنوٌة الطلٌعة ساٌتوبالزم من التخلص وعند .المنوٌة للطلٌعة Golgi apparatus كولجً

 مٌتوكوندرٌا وتكون المنوي الحٌوان عنق على صؽٌرة Cytoplasmic droplet الزمٌةساٌتوب قطرة تتكون

 Mitochondrial المٌتوكوندرٌا( ؼمد) ؼالؾ مكونة الذٌل من العلوي الجزء حول حلزون المنوٌة الطلٌعة

sheath . 

 الخصوٌة الشبكة الى ٌةالمنو القنٌات تجوٌؾ خالل وٌدفع سرتولً خالٌا من ٌحرر حدٌثا المتكون المنوي الحٌوان

Rete testis على القدرة تمتلك نضجها وبعد ساٌتوبالزم على تحتوي ال انها فً المنوٌة الحٌوانات خالٌا وتتمٌز 

 ٌوما 17-15 فً( منوي حٌوان الى المنوٌة الطلٌعة تحوٌل) Spermiogenesis الـ عملٌة وتكتمل .التقدمٌة الحركة

 القنٌات تجاوٌؾ الى سرتولً خالٌا فً ٌةساٌتوبالزمال الجٌوب من المنوٌة اتالحٌوان تحرر عملٌة .الكباش فً

 المنوٌة الطالئع مجموعات من المتبقً ساٌتوبالزمال بالتهام سرتولً خالٌا وتقوم Spermiation تسمى المنوٌة

 .المتحللة ٌةالجرثوم الخالٌا من كبٌرة اعداد بازالة تقوم كما .البروتوبالزمٌة مكوناته استعمال العادة

 Hormonal regulation of التيظيه اهلسموىي لعنلية تكويً احليواىات امليوية

spermatogenesis 

 التستوستٌرون من مماثلة اتقذفت ٌتبعها ٌومٌاLH  (LH surges )من فجائٌة نبضات 7-3 توجد والكبش الثور فً

 خالٌا الى منها جزء ٌنتشر الناتجة االندروجٌنات Leydig cells لٌدج خالٌا من التستوستٌرون افراز LH ٌنشط حٌث

 اضافً افراز اي لٌبثط والنخامٌة تحت المهاد الى رجعٌا   ٌؽذىو الدم الى االخر الجزء ٌنتشر بٌنما المجاورة سرتولً

 انزٌم بواسطةdihyhrotestostrone (DHT ) الى ٌتحول المنوٌة القنٌات الى المفرز التستوستٌرون معظم LH من

 .Aromatase روماتٌزاال
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 واالستراداٌول واالنهبٌن( ABP) لالندروجٌن الرابط البروتٌن اجانت ٌنشط( FSH) االخر الرئٌسً الكونادوتروبٌن

 الحٌوانات تكوٌن عملٌة لتنشٌط المنوٌة القنٌات خالٌا على FSH و التستوستٌرون وٌعمل سرتولً خالٌا بواسطة

 السوائل فً التستوستٌرون من عالٌة تراكٌز وجود المنوٌة للحٌوانات الطبٌعً للتكوٌن وٌلزم (،8-5)شكل  المنوٌة

 عن العالٌة تراكٌزال هذه على الحصول وٌتم( الدم بالزما فً عنه مرة 333-133 اعلى) المنوٌة القنٌات تؽمر التً

 سرتولً خالٌا من افرازه ٌنشط الذي( ABP) لالندروجٌن الرابط البروتٌن بواسطة التستوستٌرون ربط طرٌق

 فً التستوستٌرون من عالٌة تراكٌز تبقى لذا البربخ فً( ABP) البروتٌن هذا وٌمتص( FSH) هورمون بواسطة

 FSH افراز ان حٌن وفً المنوٌة القنٌات فضال  على البربخ من القرٌب والجزء الخارجٌة واالوعٌة الخصوٌة الشبكة

 التأثٌر بسبب ربما LH الحالة فً كما واضحة ؼٌر FSH افراز اتقذفت سلسلة فأن GnRH بواسطة ٌنشط( LH مثل)

 .FSH افراز فً االنهبٌن لهورمون المعدل

 او LH و FSH من بكل بالمعاملة النخامٌة منه المزال رأالف فً المنوٌة الحٌوانات تخلٌق عملٌة اعادة ٌمكن

 من العالٌة الجرعات .العملٌة هذه فً للنخامٌة االساسً الدور الى ٌشٌر امم التستوستٌرونو FSH بهورمونً

 المعاملة تبدأ ان بشرط النخامٌة الؽدة منها المزال الفئران فً المنوٌة الحٌوانات تخلٌق على تحافظ فقط التستوستٌرون

 عملٌة على بقاءالل التستوستٌرون بجانب FSH وجود تتطلب الحٌوانات من اخرى انواعا لكن الؽدة ازالة بعد فورا

 قد( TSH و النمو وهورمون البروالكتٌن مثل) االخرى النخامٌة هورمونات بعض ان كما المنوٌة لحٌواناتا تخلٌق

 .الخصٌة نشاط دعم فً ثانوٌة ادوار لها ٌكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على خالٌا سرتولً وخالٌا لٌدك LH)و  (FSHالكونادوتروبٌنات  ( تاثٌر8-5شكل )

 

 هورمون ان حٌن فً LH افراز على ولٌس FSH افراز على سالب رجعً ربتاثٌ ٌقوم Inhibin االنهبٌن هورمون

تحت  على سالب رجعً تاثٌر له التستوستٌرون .FSH افراز ٌنشط سرتولً خالٌا من المفرز Activin االكتفٌن

 Endogenous opioids الجسم فً االفٌونٌة المواد افراز فً التاثٌر طرٌق عن ربما االمامٌة والنخامٌة المهاد

 بافرازها تسمح المنخفضة تراكٌزال حٌن فً LH و FSH و GnRH افراز تثبط التستوستٌرون من العالٌة تراكٌزوال
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 بٌن الرجعً التنظٌم فً تشترك قد PGF2α فأن لذا التستوستٌرونو LH افراز تنشط PGF2α ان النتائج اظهرت وقد

 .والخصٌة والنخامٌة تحت المهاد

  Blood testis barrier     يوــوي اخلصــص الدمـاجـاحل

 الجرثومٌة الخالٌا حماٌة ٌتم ذلك بجانب اللمفاوٌة االوعٌة او الدموٌة باالوعٌة اختراقها ٌمكن ال المنوٌة االنابٌب

 الدموي الحاجز وهذه النفاذٌة ضد خاص حاجز بواسط الدم فً الكمٌٌائٌة التؽٌرات من االنابٌب داخل النامٌة

 : ئٌسٌٌنر مكونٌن له الخصوي

 المنوٌة. باالنابٌب تحٌط التً Myoid cells العضلٌة الخالٌا من جزئً او مكتمل ؼٌر حاجز - أ

 .المتجاورة سرتولً خالٌا بٌن خاصة اتصال نقطة - ب

 :ٌأتًوهً كما 

 طبقة على المنوٌة باالنابٌب ٌحٌط الذي Basement membrane القاعدي الؽشاء ٌحتوي :العضلٌة الطبقة - أ

 هذه فً الخالٌا اتصاالت نقط معظم تؽلق الحٌوانات انواع بعض وفً .لالنقباض قابلة عضلٌة خالٌا من

 فً جٌدا مكتمل ؼٌر الحاجر هذا فان ذلك ومع المجاورة الخالٌا اؼشٌة مع وثٌقة اتصاالت بواسطة الطبقة

 .رعةالمز حٌوانات فً الخصٌة فً النفاذٌة ضد كحاجز نسبٌا هام ؼٌر وهو والخنزٌر والكبش الثور

 سرتولً خالٌا بٌن اتصال نقط هً والخصٌة الدم بٌن الرئٌسً النفاذٌة حاجز :سرتولً خالٌا اتصال طانق - ب

 متعددة مناطق على وتحتوي الخلٌة قاعدة قرب تقع وهً( Sertoli – Sertoli junctions) المتجاورة

 تقسم المحكمة االتصاالت وهذه المتقابلة االؼشٌة تلتحم حٌث( tight junctions محكمة اتصاالت) االلتحام

 :  واضحٌن جزئٌن الى المنوٌة القنٌات

 Preleptotene القالدٌة قبل المنوٌة والخالٌا السائل المنوي امهات على تويٌح Basal قاعدي جزء -1

spermatocytes. 

 الئعوالط المنوٌة الخالٌا من تقدما االكثر المراحل على وٌحتوي Adluminal للتجوٌؾ المواجه الجزء -2

 .القنٌة بتجوٌؾ ٌةربح ٌتصل والذي المنوٌة

 من المكون الثانً الحاجر العضلٌة الطبقة اخترقت ان سبق التً المكونات بسهولة الٌه تصل القاعدي الجزء

 حر انتقال الى المواد لبعض تام منع من ٌتراوح النفاذٌة من واسع مدى ٌظهر سرتولً خالٌا بٌن المحكمة االتصاالت

 .اخرى وادلم تقرٌبا

 ان كما القنٌات فً المنوٌة الحٌوانات لتخلٌق مناسبة بٌئة على المحافظة فً مهم انه ٌبدو النفاذٌة فً التباٌن وهذا

 الندروجٌنل الرابط البروتٌن مثل اخرى مواد من محددة بمستوٌات باالحتفاظ ٌقوم الخصٌة فً الدموي الحاجز

(ABP )افرازات من مكون مخلوط عن عبارة الخصٌة سوائل .القنٌات تجاوٌؾ داخل االنزٌمات ومثبطات واالنهبٌن 

 الرئٌسً المصدر تعد سرتولً خالٌا لكن ،الخصوٌة للشبكة المبطنة الطالئٌة الخالٌا ومن سرتولً خالٌا من كل

 الذائبة حاالمال تدفع النشط النقل عملٌات الن سرتولً خالٌا من السوائل افرازات وتحدث الخصٌة من الخارج للسائل
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 عدة على السائل هذا وٌحتوي Osmotic gradient اسموزي تدرج تكون وبذلك التجوٌؾ ناحٌة الحجٌرات الى

 خالٌا بواسطة المنوٌة القنٌة تجوٌؾ الى ٌفرز الذي( ABP) الندروجٌنل الرابط البروتٌن تشمل خاصة بروتٌنات

 راس الى االندروجٌن نقل على الناتج المعقد وٌساعد دجلٌ خالٌا من الناتجة االندروجٌنات مع ABP وٌرتبط سرتولً

 .البربخ

 Sex chromosomes        (Yو   Xاحليواىات امليوية) كسوموضومات اجليظ

 للكروموسوم بالنسبة المنوٌة الحٌوانات من نٌنوع عنها ٌنتج اللبائن معظم فً المنوٌة الحٌوانات تكوٌن عملٌة

 نصؾ تحتوي حٌث Heterogametic االمشاج متماثلة ؼٌر تكون للبائنا فذكور  Sex chromosome الجنس

-Y (Y– كروموسوم على االخر والنصؾX (X-chromosome )– كروموسوم على المنوٌة الحٌوانات

chromosome )الكروموسوم تحمل التً المنوٌة الحٌوانات X- ان حٌن فً البوٌضة اخصاب ٌعد مونثة اجنة تنتج 

 االمشاج متماثلة فهً الطٌور ذكور اما ذكور اجنة تنتج -Y الكروموسوم على المحتوٌة المنوٌة الحٌوانات

Homogametic فً الجنس تحدٌد وٌحدث الجنسٌة الكروموسومات من واحد نوع بها منوٌة حٌوانات تنتج انها اذ 

 لكروموسوم الحاملة ةالمنوٌ الحٌوانات بٌن DNA محتوى فً االختالؾ ان من الرؼمعلى و البٌضة بواسطة الطٌور

X- لكروموسوم والحاملة Y- ًتقدٌره ٌمكن البسٌط االختالؾ هذا فأن فقط% 4-3 حوالً المزرعة حٌوانات ف 

 .الحدٌثة التقنٌات بعض عمالباست

 Transport, maturation and اىتكال وىضخ وختصيً احليواىات امليوية يف الرببخ

storage of sperms in epididymis 

 ٌنقل والبربخ Epididymis البربخ تسمى االلتواء شدٌدة قناة طرٌق عن الخصٌة من المنوٌة الحٌوانات تنتقل

 الحٌوانات تتعرض االنتقال هذا اثناء انه كما Vas deferens الناقل الوعاء الى الخصٌة عن بعٌدا المنوٌة الحٌوانات

 تشمل وظٌفٌة تؽٌرات عدة النضج هذا وٌتضمن وٌضاتالب الخصاب الكامنة قدرتها تكتسب النضج عملٌة الى المنوٌة

 القطرة فقد النهاٌة وفً الخارج الى والهجرة للماء التدرٌجً الفقدو الحركة الستمرار الكامنة القدرة اكتساب: 

 جنض عملٌة فً تأثٌرها ثم ومن) للبربخ المبطنة المختلفة الطالئٌة للخالٌا الوظٌفٌة القدرة وتعتمد ٌةساٌتوبالزمال

 .الخصٌة اندروجٌنات على (المنوٌة الحٌوانات

 

 تتكرر التً االنبوبة لجدار محلٌة انقباضات البربخ خالل المنوٌة الحٌوانات انتقال ٌعتمد :االنتقال لٌاتآ - 

 فً ٌوما 12 وفً الثور فً اٌام 7 حوالً فً البربخ خالل المنوٌة الحٌوانات وتنتقل الدقٌقة فً مرات 3 حوالً

 وتظهر المنوي السائل قذؾ مرات عدد بزٌادة% 23-13 بمقدار االنتقال وقت وٌقل الكبش فً ٌوما 16و الخنزٌر

 البربخ ذٌل من تدرٌجٌا   الملساء العضالت كمٌة تزدادو محلٌة اختالفات البربخ جدار فً لالنقباض القابلة العناصر

 .الناقل الوعاء الى

 فً المنوٌة الحٌوانات انتقال اثناء فً تحدث التً الوظٌفٌة التؽٌرات :المنوٌة الحٌوانات وتخزٌن نضج - 

 تؽٌرات ٌعكس الحركة على المنوي الحٌوان قدرة اكتساب فمثال Organelles الخلٌة جسٌمات نضج تتضمن البربخ
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 ساكنة تكون البربخ فً الناضجة المنوٌة الحٌوانات من وبالرؼم الحركة لجهاز االٌضٌة االنماط فً وكمٌةنوعٌة 

 فٌها تكتسب التً النضج عملٌة وفحصها ازالتها عند الحركة على القدرة بسرعة تظهر فانها البربخ داخل نسبٌا

 فً تدرٌجٌة تؽٌرات تتضمن Progressive motility التقدمٌة الحركة على القدرة البربخ فً المنوٌة الحٌوانات

 من قلٌل عدد فً البربخ جسم منتصؾ فً اوال ٌظهر لالمام السرٌع التقدم Flagella اسواطها حركة وانماط مرونة

 .الناقل والوعاء البربخ ذٌل فً المنوٌة الحٌوانات فً للحركة السائد النمط ٌصبح ثم المنوٌة الحٌوانات

 بعض فً Immobilin للحركة المثبط العامل مثل للبربخ المبطنة الطالئٌة الخالٌا من التً تفرز المكونات

 بمنع حٌا   المنوي الحٌوان بقاء مدة تطٌل ربما الثور فً Quiescence factor السكون وعامل ةٌالمختبر الحٌوانات

 له Forward motility protein( االمامٌة) التقدمٌة الحركة بروتٌن ان ٌبدو كما الضروري ؼٌر الؽذائً التمثٌل

 ٌصاحبه البربخ خالل االنتقال الماشٌة فً البربخ فً المنوٌة الحٌوانات فً التقدمٌة الحركة اكتساب فً مهم دور

 خامل انه ٌعتقد كان الذي والبروتٌن DNA الـ من المعقد وهذا المنوي الحٌوان نواة كروماتٌن داحل هامة تؽٌرات

 اثناء اضافٌة تكثٌؾ عملٌات الى ٌتعرض Spermiogenesis لعملٌة االخٌرة المراحل اثناء فً تكثٌفه بعد نسبٌا

 .البربخ فً المرور

 Annulus الحلقة من بالقرب مكان الى العنق منطقة من الساٌتوبالزمٌة القطرة تهاجر البربخ خالل االنتقال عند

 مرتبطة تؽٌرات تلوحظ كما نضجها عدم على تدل المقذوفة المنوٌة الحٌوانات من كبٌرة اعداد على القطرة ووجود

 بعض فً ملحوظة تؽٌرات حدوث من وبالرؼم البربخ فً المرور عند الحٌوانات انواع معظم فً االكروسوم بنضج

  االكروسوم فً بسٌط نقص فً محصورة المزرعة حٌوانات فً تحدث التً التؽٌرات فان االنواع

 خالل انتقالها عند البوٌضات اخصاب على المنوٌة الحٌوانات قدرة تتطور :البربخ فً الكامنة الخصوبة - 

 االخصاب على القدرة اكتساب لعملٌة تتعرض ان ٌجب المنوٌة الحٌوانات ان اذ كامنة تعد ةالقدر وهذه البربخ

Capacitation (لالنثى التناسلً الجهاز فً مرورها عند )الموجودة الحٌوانات البوٌضات اختراق تستطٌع ان قبل 

 وٌةالمن الحٌوانات خصوبة نقص نسبٌا كبٌرة باعداد لقحت ولو حتى Infertile مخصبة ؼٌر تكون الخصٌة فً

 لكن Circular الدائرٌة السباحة فً نشطة حركة تمتلك فهً بالحركة عالقة له ٌكون قد البربخ راس فً الموجودة

 تمتلك التً Vigorous unidirectional االتجاه احادٌة القوٌة المنوٌة الحٌوانات حركة على بعد القدرة لها لٌس

 .Longitudinal rotation االمام الى بالدوران تقوم ان على القدرة

 وزٌادة الساٌتوبالزمٌة القطرة وفقد الحركة على القدرة اكتساب مثل البربخ فً االنتقال عند تحدث التً التؽٌرات

 على القدرة تطوران  .الوظٌفٌة النظر وجهة من تفسٌرها الصعب من ٌكون Specific gravity النوعٌة الكثافة

 : وتشمل المنوٌة الحٌوانات وظٌفة لسالمة كوذل مظاهر عدة فً تؽٌرات تصاحبها االخصاب

 . التقدمٌة الحركة استمرار على القدرة تطور - أ

 . الذٌل فً الخاصة للجسٌمات التركٌبٌة والحالة المٌابولٌزمٌة االنماط فً التؽٌر - ب

 . النواة كروماتٌن فً التؽٌرات - ت

 . البالزمً الؽشاء سطح طبٌعة فً التؽٌرات - ث
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 . زمٌةالبروتوبال القطرة وفقد تحرك - ج

 .(الحٌوانات من االنواع بعض فً االقل على) االكروسوم شكل على التعدٌل - ح

 

 ذٌل هو للذكر التناسلً الجهاز فً المنوٌة الحٌوانات لتخزٌن الرئٌسً المكان :المنوٌة الحٌوانات تخزٌن - 

 ان حٌن فً الخارج الى المؤدٌة االنابٌب فً الموجودة المنوٌة للحٌوانات العدد من% 73 على ٌتحتوي الذي البربخ

 المخزون تسمى الذٌل الى الراس من البربخ قناة فً الموجودة المنوٌة الحٌوانات فقط% 2 على ٌحتوي الناقل الوعاء

 موجودة قذفها ٌمكن التً المنوٌة الحٌوانات ان من الرؼمعلى و Extragonadal reserves الجنسٌة الؽدد خارج

 بها االحتفاظ ٌتم ال انه اال المنوٌة الحٌوانات لحٌاة مناسبة تكون البٌئة ان من الرؼموب الذٌل من البعٌد الجزء فً فقط

 .حدود بدون

 تدرٌجٌا تزال المقذوفة ؼٌر المنوٌة الحٌوانات معظم :المقذوفة غٌر المنوٌة الحٌوانات من التخلص - 

 Senescence شٌخوخة لها ٌحدث البول فً منها التخلص ٌتم لم التً المنوٌة والحٌوانات – البول فً باخراجها

 تجمع التً القذفات Disintegrate تتحلل النهاٌة وفً حركتها تفقد ثم االخصاب على قدرتها تفقد اوال فهً تدرٌجٌا

 او المتحللة المنوٌة الحٌوانات من عالٌة نسبة على عادة تحتوي Sexual rest الجنسٌة الراحة من طوٌلة فترات بعد

 .المجهدة

 Fertilizing ability and acrosome reaction     ى االخصاب وتفاعل االكسوضووالكدزة عل

 فً االشتراك تستطٌع ان قبل لنضجها عملٌتٌن حصول المنوٌة ٌتطلب االنابٌب فً المنوٌة الحٌوانات انتاج بعد

 الحركة على القدرة اكتساب بانها وصفت وقد( ذكره سبق كما) البربخ فً تحدث العملٌات هذه اول. االخصاب عملٌة

 تستطٌع ال المنوٌة الحٌوانات فان مع ذلك. ٌةساٌتوبالزمال رةٌالقط فقدو االخصاب على القدرة تطورو التقدمٌة

 هذه النضج عملٌة وتسمى لالنثى التناسلً الجهاز فً ثانٌة نضج عملٌة تجتاز حتى االخصاب عملٌة فً االشتراك

 كانت االخصاب حدوث قبل العملٌة هذه الهمٌة المبكرة والدالئل ،Capacitation االخصاب على القدرة اكتساب

 من مدةال فً االبقار تلقٌح تم اذا للحمل دالتمع احسن تحدث .(4-5) رقم جدول فً مبٌن هو وكما مباشرة ؼٌر

 ولو تىح صحٌح وهذا ساعة 18-15 بمقدار االخصاب لعملٌة المحدد الوقت قبل اي الشٌاع نهاٌة الى الشٌاع منتصؾ

 البوٌضة وصول قبل ساعات لعدة االخصاب مكان من بالقرب المبٌض قناة فً ستوجد المنوٌة الحٌوانات بعض ان

 عالقة له وهذا حمل معدل اعلى على للحصول المناسبة الظروؾ ٌوفر الشٌاع مدة من الثانً النصؾ فً لتلقٌحل

 طازجة حالة فً واالنثوٌة الذكرٌة االمشاج جودو لضمان وكذلك Capacitation تكٌؾال لعملٌة الالزم بالوقت

Fresh وصول قبل الشٌخوخة تبدأ ثم التكٌؾ لها ٌحدث المنوٌة الحٌوانات فان الالزم عن مبكرا التلقٌح حدث واذا 

 المنوٌة الحٌوانات اكتساب قبل شٌخوخة لها ٌحدث قد البوٌضة فان الالزم عن متاخرا التلقٌح تم اذا اما البوٌضة

 عملٌة لنجاححٌمن متكٌؾ  وجود لزوم هوالتكٌؾ  عملٌة اهمٌة على المباشرة االدلة . واناالخصاب على ةالقدر

 (.IVF) المختبر فً االخصاب
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 نهاٌة بعد عادة التبوٌض بها ٌحدث التً االبقار) االبقار فً والخصوبة التبوٌض فً التلقٌح وقت تأثٌر( 4-5)  جدول

 (ساعة 12-13 بمقدار الشٌاع

 االول التلقٌح من الحوامل االبقار نسبة ت التلقٌحوق

 %    الشٌاع بداٌة

 % 1 الشٌاع منتصف

 % 1 الشٌاع نهاٌة

 :الشٌاع بعد

 % . 1 ساعات  1

 %   ساعة   

 %1  ساعة 1 

 %   ساعة   

 %1 ساعة 1 

 %0.0 ساعة 1 

 %  . 1 الطبٌعً التلقٌح

 التاسلً الجهاز فً المنوٌة الحٌوانات تجتازها التً الالزمة الخلوٌة التؽٌرات بانها تكٌؾ الحٌامن عملٌة وتعرؾ

 نشاط العملٌة هذه وٌصاحب واالخصاب Acrosome reaction االكروسوم تفاعل حدوث امكانٌة قبل لالنثى

 عملٌة فان ةٌالمختبر لدراساتل ونتٌجة Influx of Ca+2 داخلها الكالسٌوم قذؾوت المنوٌة الحٌوانات لحركة مفرط

 .المنوي الحٌوان مع Glycosaminoglycans (GAGs) الـ ارتباط طرٌق عن تتمالتكٌؾ 

 الـ وان .لالنثى التناسلً الجهاز فً توجد المتعددة السكرٌات من متفرعة ؼٌر مستقٌمة مجموعة هً GAGs الـ

GAGs الهٌبارٌن هً ةالمنوٌ للحٌوانات االخصاب على القدرة اكتساب احداث فً فاعلٌة االكثر Heparin ًالت 

 التناسلً الجهاز فً اٌضا ٌوجد لكن المنوي الحٌوان سطح من المنوي السائل بالزما مكونات ازالة على تساعد

 هاتراكٌز نقص مع الرحم عنق فً تراكٌز باعلى توجد وهذه المركبات من وؼٌره  Hyaluronic acid لالنثى

 اثناء فً عنه Estrus الشٌاع اثناء فً مرتفعة تكون GAG تراكٌز ومستوى المبٌض قناة فً ثم الرحم فً تدرٌجٌا

 .Diestrus الجنسً السكون

 المنخفضة الثٌران فً عنه GAG مع ارتباط اعلى تجاذب لها ٌكون الخصوبة عالٌة الثٌران فً المنوٌة الحٌوانات

 اكتسابها وعملٌة المنوٌة الحٌوانات مع GAG ارتباط من كل تثبط المنوي السائل بالزما فً عوامل وتوجد الخصوبة

 الحٌوانات ٌساعد لالنثى التناسلً الجهاز فً مرورها اثناء المثبطة العوامل هذه تخفٌؾ فان لذا االخصاب على القدرة

 الؽشاء مع الخارجً االكروسوم ؼشاء التحام االكروسوم تفاعل وٌتضمن GAG ـلل بسهولة االستجابة على المنوٌة

 الزمة انزٌمات وتحرر Vesicles حوٌصالت ذلك عن وٌنتج المنوٌة للحٌوانات Plasma membrane ًمالبالز

 وٌفقد Zona pellucid الشفافة المنطقة وكذلك المتشع التاج وخالٌا الركامٌة الخالٌا باختراق للقٌام المنوي الحٌوان
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 المنوي الحٌوان راس قمة حول لداخلًا االكروسوم ؼشاء فقط ٌبقى بحٌث االختراق عملٌة اثناء فً االكروسوم

 انها اال االكروسوم تفاعل التحفز GAG الـ ان حٌن وفً االكروسوم تفاعل لعملٌة والزم اساسً ٌكون والكالسٌوم

 االكروسوم لتفاعل الممٌز الؽشاء فً التؽٌرات تسبب وبالتالً للكالسٌوم لالستجابة قابلٌة اكثر المنوي الحٌوان تجعل

لـ ل المنوي الحٌوان تعرٌض بٌن الوقت ان وجد الثور فً المنوي الحٌوان على  in vitro المختبر فً تالدراسا وفً

GAG ساعات 9 حوالً االكروسوم تفاعل واكتمال. 

 دقائق خالل مضطرد طبٌعً تفاعل حدوث هو االكروسوم تفاعل لعملٌة الكالسٌوم دور اهمٌة على االدلة ومن

 A23187 Ionophore االٌونً الحامل استخدام ، وانالمنوي الحٌوان تحضٌن بٌئة الى الكالسٌوم اضافة من قلٌلة

 فً ؼٌنٌا لخنزٌر المنوٌة الحٌوانات فً االكروسوم تفاعل ٌحفز (الخلٌة داخل الكالسٌوم تركٌز ٌرفع عامل وهو)

 على ٌعتمد انزٌمً منشط وهو) Calmodulin الكالمودٌولٌن فً الكالسٌوم ٌؤثر وربما البٌئة فً حر كالسٌوم وجود

 .االؼشٌة فً الكالسٌوم ٌرثات مٌكانٌكٌة ٌتوسط قد الذي( االكروسوم منطقة فً وٌقع الكالسٌوم

 Seminal plasma     بالشما الطائل امليوي

 االعضاء افرازات وعلى المنوٌة الحٌوانات على ٌحتوي الذي السائل الخلوي المعلق هو Semen المنوي السائل

 ٌعرؾ القذؾ عند ٌتكون الذي المعلق هذا من السائل الجزء .الذكري التناسلً الجهاز فً الموجودة المساعدة الجنسٌة

 احداث الممكن من انه حٌث جدل موضع المنوي السائل لبالزما الفسٌولوجٌة االهمٌة. المنوي السائل بالزما باسم

 السائل بالزما فأن ذلك ورؼم البربخ من مأخوذة نوٌةم بحٌوانات التلقٌح عند الحٌوانات من االنواع بعض فً الحمل

 هذا اهمٌة وتختلؾ المنوٌة الحٌوانات وحماٌة حمل على تعمل النها الطبٌعً التلقٌح فً اساسً كمكون تبدو المنوي

 السائل وبالزما( والفرس الخنزٌرة مثل) االنواع بعض فً الرحم فً مباشرة تقذؾ قد المنوٌة الحٌوانات الن الدور

 .المهبل فً المقذوؾ المنوي السائل ٌوضع حٌث والبقرة النعجة فً الطبٌعً التلقٌح حالة فً اهمٌة اكثر تبدوا المنوي

 الجنسٌة لؽددا وحجم عدد ٌختلؾ وكذلك االنواع باختالؾ المنوي السائل بالزما ومكونات مصادر وتختلؾ

 الخصٌة وهً مصادر ةعد من ٌنشا مخلوط افراز عن عبارة يالمنو السائل بالزما .Accessory organs المساعدة

 البروستات هً اللبائن كل فً المشتركة الوحٌدة المساعدة الؽدة .الذكر فً المساعدة الجنسٌة والؽدد والبربخ

Prostste. البربخ Epididymis الناقل الوعاء وكذلك له الوظٌفً النظٌر او Vas deferens ًاالعضاء ه 

 .والزواحؾ الطٌور ذكر فً الموجودة لوحٌدةا المساعدة الجنسٌة
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 Gametes transport      ادــاألمػال ـــكـاىت

 Sperms transport in the داخل اجلَاش التياضلي األىجوي احليواىات امليويةاىتكال  أواًل:

female genitalia 

 القصاٌرة الشاٌاع مرحلاة خاالل( للخنزٌارة النسابةب بٌضاة 15-13 أو) بٌضاتان أو بٌضاةعاادة  اللبونة األنثى تضع

 البٌاوض مان كال بقااء مادة لقصار وباالنظر تازاوج كال فاً الحٌواناات المنوٌاة مان هائال عادد ٌقذؾ الذكر بٌنما نسبٌا

 للبٌااوض المثماار اإلخصاااب فااان وعلٌااه األنثااوي التناساالً الجهاااز داخاال( ساااعة 48-23) أحٌاااء الحٌوانااات المنوٌااةو

 األنثااوي التناساالً الجهاااز حركااة فضااال  علااى األمشاااج انتقااال تاازامن علااى مباادئٌا ٌعتمااد ات المنوٌااةالحٌواناا بواسااطة

 ماواد توجاد فقاد أخارى جهاة ومان. الهرمونٌاة والفاعلٌاة المركازي العصبً للجهاز العصبٌة االنعكاسات عن الناجمة

 البااٌض قناااة أهااداب ان كمااا. األنثااوي ًالتناساال الجهاااز حركاة تحااوٌر أو بتحفٌااز تقااوم نفسااه السااائل المنااوي فااً فعالاة

 األنبااوري ىوالملتقااUterotubal junction  األنبااوبً الرحمااً ىالملتقاا أو الاارحم وعنااق المخاطٌااة واإلفاارازات

 . األمشاج انتقال عملٌة فً مهما   دورا   تؤدي قد Ampullary-Isthmic Junction البرزخً

 النقاااط مراعاااة ٌسااتوجب األنثااوي التناساالً الجهاااز داخاال وٌااةالحٌوانااات المن النتقااال المفصاالة الدراسااة ولؽاارض

 : التالٌة

 Patterns of sperm transport    احليواىات امليويةأضلوب اىتكال  - 

 والخالٌا Ciliated cells الهدبٌة الخالٌا من مختلفة بأنواع مبطنة البٌض وقناة والرحم الرحم عنق أن المعلوم من

 وٌحتااوي دقٌقااة زؼاباات بعاادة مكسااوة Dome shaped الشاكل القبااوي السااطح ذات Sectetory cells اإلفرازٌاة

 للؽشاااء الهدبٌااة الخالٌااا ونساابة(. 9-5 شااكل) اإلفرازٌااة الحبٌبااات ماان العدٌااد علااى اإلفرازٌااة الخالٌااا هااذه ساااٌتوبالزم

 والخمال االنباورة خصوصاا الباٌض قنااة فاً توجاد منها نسبة أعلى فمثال التناسلٌة األجزاء باختالؾ تختلؾ الظهاري

 الحٌواناات المنوٌاةف األنثاى مهبال داخال الساائل المناوي ترساٌب وعناد. الارحم وعنق الرحم فً توجد منها نسبة وأقل

 االنتقاال سرعة بان علما. معدودة دقائق ؼضون فً الرحم لعنق المخاطٌة اإلفرازات نافذة الرحم باتجاه انتقالها تباشر

 لعناق المخاطٌاة واإلفارازات. والجمااع الجنساٌة المداعباة وعناد الباٌض قنااة وجدار لرحما عضالت تقلص عند تزداد

 لؽارض األنبوبً الرحمً والملتقى الرحم عنق خباٌا إلى المهاجرة الحٌوانات المنوٌة بعض توجٌه على تساعد الرحم

 عناق مخااط فاً منتشارة نفتكاو الحٌواناات المنوٌاة مان اآلخار والابعض( 13-5 شاكل) الحاجة عند وتحرٌرها خزنها

 . البٌض قناة وسائل الرحم وسوائل بطانة وؼدد الرحم
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بالنسبة للخالٌا االفرازٌة الالهدبٌة والخالٌا الهدبٌة لظهارة عنق الرحم  (S)ة الحٌوانات المنوٌة( حجم 9-5شكل )

جهاز كولجً( و  Gاهداب( و ) C( و )ؼشاء االساس للظهارة Bmاالجسام السفلٌة لالهداب( و ) Bbحٌث تمثل )

(Mi ( و )الماٌتوكوندرٌاMr ( و )الزؼابات الدقٌقة للخالٌا الالهدبٌةN ( و )النواةSq )الحبٌبات االفرازٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحٌة والمٌتة داخل كتل مخاط عنق الرحم بالنسبة  الحٌوانات المنوٌة( مخطط توضٌحً النتقال 13-5شكل )

 باتجاه المهبللنبضات االهداب 

 

 



 تكويً األمػاد واىتكاهلا  :اخلامظالفصل 

 

 

  1 

 

 Sperm transport through the cervix   هــل السذـعي لخال ةـاحليواىات امليويال ـاىتك - 

 : اآلتٌة بالوظائؾ تتمٌز معا متجمعة شقوق أو أخادٌد الرحم لعنق المخاطً لؽشاءل إن

 . اإلباضة عند وال سٌما الشٌاع وقت عند باالنتقال حٌوانات المنوٌةلل السماح -أ

 . أطول مدةل العٌش بقابلٌة وتزوٌدها الحٌوانات المنوٌة من العدٌد خزن -ب

 . البٌض كرٌاتال قبل من ابتالعها ومنع المهبل مثل مالئمةال ؼٌر البٌئة من الحٌوانات المنوٌة حماٌة -ج

 . الخباٌا فً خزنها أثناء الضرورٌة بالطاقة الحٌوانات المنوٌة تزوٌد -د

 الارحم فعناق حال أي وعلى المهبل فً وطرحها والمنكسرة الحركة العدٌمة ٌوانات المنوٌةالح عزل أو ترشٌح -هـ

 ففاً. الارحم إلاى مان الوصاول الحٌواناات المنوٌاة من الفائض العدد منعٌ حٌث التلقائٌة أو الذاتٌة العوائق إحدى ٌمثل

 ملٌاون مان أكثار بمارور ٌسامح ال الارحم عنق ولكن  حٌوان منوي الٌٌنب 3 على تحتوي قد السوٌة القذفةان ف األؼنام

مان  تحصال قاد لإلخصااب العالٌاة النسابة فان اصطناعٌا تلقح التً لألبقار وبالنسبة. ذلك من أقل أو فقط حٌوان منوي

 . السوٌة للقذفة الحٌوانات المنوٌة عدد من% 3.2-3.1 تعادل والتً حٌوان منوي مالٌٌن 13 خالل تلقٌح

 تعتماد الشاٌاع مرحلاة بااختالؾ الكثافاة المختلاؾ المائً الرحم عنق لمخاط المقذوفة وٌةالحٌوانات المن اختراق إن

 ؼضاون فاً الارحم عناق تادخل المهبلٌاة الحٌواناات المنوٌاةف األرناب ففاً الحٌوانات المنوٌاة ونشاط حركة على كلٌا

 فتطارح المتبقٌاة المهبلٌاة وٌةالحٌوانات المن أما دقٌقة 43-33 ؼضون فً البٌض قناة وتدخل الجماع بعد دقائق خمسة

  .(5-5فهً موضحة فً جدول ) األخرى الحٌوانات فً أما. الجماع من دقٌقتٌن ؼضون فً هالكها وبعد

 Sperms transport through the uterus   خالل السذه احليواىات امليويةاىتكال  - 

 انتقاال سارعة فاً مهماا   دورا تلعاب التازاوج نااءأث وال سٌما الشٌاع مدة فً والرحمٌة المهبلٌة التقلصات فاعلٌة إن

 النخامٌاة للؽادة للفاص الخلفاً االنعكاساٌة التحفٌازات إلاى ذلاك ٌعود ان المحتمل ومن الرحم خالل الحٌوانات المنوٌة

 بطاناة ؼادد مان العدٌاد تؽازو قاد الحٌواناات المنوٌاة فاان أخرى جهة ومن األوكسٌتوسٌن هرمون إفراز من ٌتبعه وما

 . الرحمً الجوؾ فً الموجودة البٌض الكرٌات قبل من المٌتة وأحٌانا الحٌة الحٌوانات المنوٌة بلعمة ٌتم ٌثح الرحم

 Sperm transport through the oviduct  خالل قياة البيض احليواىات امليويةال ـاىتك - 

 منهاا قلٌال جازء ولكان الصاناعً التلقاٌح أو الجمااع أثنااء الحٌواناات المنوٌاة مان هائلة أعداد قذؾ من الرؼمعلى 

 البٌضاة اةمالقا مان للحٌواناات المنوٌاة العدٌادة الفارص إتاحاة مان الرؼمعلى و البٌض قناة فً اإلخصاب موقع صلٌ

 انتقاال أسالوب فاان حال أي وعلى االباضة بعد األولى ساعات األربع أثناء دقٌقتٌن كل األرنب فً حدوثها ٌقدر والتً

 : اآلتٌة اآللٌات بنسبة تتأثر البٌض قناة خالل الحٌوانات المنوٌة

 لعضاالت )وهً الحركة التموجٌة الداخلٌة لقناة نقل البٌض والتً تساعد علاى انتقاال البوٌضاة( يالتحو نسبة -أ

  .البٌض قناة

 . البٌض قناة ومسارٌق المخاطً الؽشاء لطبقات المعقدة التقلصات نسبة -ب

 . التناسلً الجهاز فً الموجودة الهدبٌة الخالٌا أهداب ةحرك من الناجمة السوائل حركة نسبة -ج
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 . األنبوبً الرحمً الملتقى انفتاح أو انسداد نسبة -د

 موقاع تصال بعضاها ان اذ الحٌواناات المنوٌاة قبال مان المنجازة المسااهمة قلاة توضاح ماثال المجتارات فً والحالة

 إنجاازه ٌاتم لام ماا فقاط الحٌوانات المنوٌة حركة ابحس  على جدا قصٌر هو والذي دقٌقة 15 من اقل بزمن اإلخصاب

 المٌتاة الحٌواناات المنوٌاة فاان ذلاك على والتأكٌد. البٌض وقناة للرحم خصوصا التناسلً الجهاز تقلصات مع مشتركا

 التناسالً الجهااز أعلاى إلاى نفساها السارعةب تنتقال قاد Indian ink الهنادي الحبار مثال الخاملاة الصابػ دقاائق كذلكو

 . فقط التقلصات بفعل نثوياأل

. أناواع الحٌواناات بااختالؾ ٌختلاؾ الحٌواناات المنوٌاة انتقال على السٌطرة فً األنبوبً الرحمً الملتقى دور أما

 تختفاً القذفاة معظام فان الخنزٌرة وفً. الرحم فً مباشرة السائل المنوي من كبٌر حجم ٌقذؾ والخنازٌر الخٌول ففً

 هدوربا والاذي األنباوبً، الرحمً الملتقى فً الحٌوانات المنوٌة من عالً تركٌز ة  تارك ساعتٌن ؼضون فً الرحم من

 بتزوٌاد تقاوم اذ سااعة 48 ؼضاون فاً ٌختفاً ثام ومان سااعة 24 مادةل ٌبقاى للحٌواناات المنوٌاة احتٌااطً خازان ٌعد

 صاؽٌر القذفاة حجام فاان ردةوالقا اإلنسان مثل العلٌا األصناؾ وفً باستمرار اإلخصاب منطقة إلى الحٌوانات المنوٌة

 وعلٌاه األنباوبً الرحمً الملتقى فً عالً بتركٌز توجد الحٌوانات المنوٌةو المهبل فً رسبتٌ السائل المنويو نسبٌا

الحٌواناات  توزٌاع علاى ٌسااعد  بساٌط آلاً كعاائق تعمال األنباوبً الرحماً والملتقى الرحم عنق فان األنواع هذه ففً

 .األنثوي التناسلً الجهاز أرجاء فً لحٌوانات المنوٌةا من ثابت بتركٌز المنوٌة

 األنثوي التناسلً الجهاز من المختلفة األجزاء إلى الحٌوانات المنوٌة لهجرة المستؽرق الزمن( 5-5) جدول

 الزمن التناسلً الجزء الحٌوان صنف

 دقٌقة 15 البٌض قناة الفرس

 دقائق 8 البٌض قناة النعجة

 دقٌقتٌن من أقل البٌض لقناة ٌضٌةالمب النهاٌة البقرة

 

 Physiologic mechanisms     ةــولوجيــات الفطيــاآللي - 

  Spermatozoa motility   احليواىات امليويةذسكة  -أ

 : هً األنثوي التناسلً الجهاز داخل الحٌوانات المنوٌة حركة فً المؤثرة الخارجٌة العوامل أهم من

 . التزاوج آلٌة -1

 . األنثوي التناسلً الجوفً للسائل الفٌزٌائٌة الكٌمٌائٌة اهرةالظ -2

 . األنثوي التناسلً للجهاز والتلقائٌة الداخلٌة الحركة -3
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 ٌقاوم دورةبا والاذي التازاوج أثنااء لألنثى النخامٌة الؽدة من Oxytocin األوكسٌتوسٌن مثل الهرمونات تحرٌر -4

 . األنثوي التناسلً الجهاز حركة بتحفٌز

 علااى تساااعد السااائل المنااوي فااً Spasmogens والسباسااموجٌن Prostaglandin كالندٌناالبروساات وجااود -5

 . الرحم حركة تحفٌز

 مٌاازات وماان .(6-5) جاادول فااً تلخٌصااها تاام قاادف الحٌوانااات المنوٌااة انتقااال فااً المااؤثرة األحااداث هااذهل ونتٌجااة

 : هً األنثوي التناسلً لجهازا داخل حركتها على تساعد التً السوٌة الحٌوانات المنوٌة

 . Hydro plane المائٌة الطائرة ٌشبه والذي الوجهٌن والمسطح الشكل البٌضوي الحٌوانات المنوٌة رأس -أ

 . حركته وسرعة الحٌوانات المنوٌة سوط صالبة -ب

 الوساطً ةمقاوما علاى والتؽلاب السارٌعة التموجٌاة الحركاة علاى تمكنهاا الساوي حٌاوان مناويلل ناالمٌزتا ناتاوه

 وتركٌزهاا الحٌواناات المنوٌاة عادد كثار مان الناتجاة المقاومة وكذلك الرحم بطانة وسائل الرحم عنق مخاط من اللزج

 . الضٌق الحٌز فً

 Endocrine and neural control     الطيطسة الصنية والعصبية -ب

 التركٌاب تؽٌار فاً تاأثٌر Progesterone والبروجساتٌرون Estrogen االساتروجٌن مثل المبٌضٌة للهرمونات

 كمٌاة فاً أٌضاا تالحاظ قاد والتاأثٌرات. الباٌض وقنااة والرحم الرحم لعنق والتقلصٌة اإلفرازٌة والفاعلٌة والدقٌق العام

 ةدور مان االباضاة قبال ماا طاور أثنااء داخلٌاا المتولاد االستروجٌن كمٌة زٌادة حالة ففً. االنزٌمات وفاعلٌة البروتٌن

 الصافة ذات الخفٌفاة المخاطٌاة اإلفارازات إنتااج زٌادة إلى ٌؤدي المصنع أو المحضر االستروجٌن ماستخدا أو الشٌاع

 أو الشاٌاع دورة مان( األصافر الجسام طاور) ٌنًتاللاو الطور أثناء داخلٌا   المتولد البروجستٌرون أما. والقاعدٌة المائٌة

 والبالزماا .لزوجته وزٌادة الرحم عنق مخاط قلة ىإل ٌؤدي المصنع أو حضرالم البروجستٌرون تناول أو الحمل أثناء

 و Prostaglandins كالندٌناالبروسات علاى أو الكابش فاً كماا البروجساتٌرون مان كمٌاات علاى تحتاوي قاد المنوٌة

CO2 خااالل الحٌوانااات المنوٌااة انتقااال عملٌااة فااً مهمااا   دورا لعاابت قااد الذكرٌااة المنوٌااة الحوٌصااالت ماان ٌفاارز الااذي 

 ٌحادث قاد التازاوج عملٌاة وأثنااء. الباٌض وقنااة الرحمٌة العضالت على اتأثٌره ٌحدث حٌث األنثوي لًالتناس الجهاز

 تقلاص علاى ٌسااعد الاذي االوكسٌتوساٌن هرماون باففراز تقاوم ادورهبا والتًالخلفً من الؽدة النخامٌة  فصلل تحفٌز

 العدٌاد وإرساال بتوصٌل ٌقوم األنثى ًف المركزي العصبً الجهاز فان ذلك فضال  على. البٌض وقناة الرحم عضالت

 Olfactory والشاامٌة Auditory والساامعٌة Visual البصاارٌة التحفٌاازات مثاال الجماااع عملٌااة أثناااء المحفاازات ماان

 فاً فٌاؤثران والبادنً النفساً االجهااد أماا. الساائل المناوي قاذؾو والتزاوج القضٌب وإٌالج Mounting عتالءواال

 تقلص قابلٌة ٌختزل هدورب الذي االدرٌنالٌن تحرٌر الى ٌعود قد ذلك فً والسبب نات المنوٌةالحٌوا انتقال عملٌة تثبٌط

 . الرحم عضالت

 Biochemical mechanisms     ياوية ذيويةآليات كين -1

 بااإلفرازات وملموساة كبٌارة بدرجاة تخفٌاؾ إلاى تتعرض ففنها اإلخصاب موقع إلى الحٌوانات المنوٌة انتقال عند

 لهاذه pH الهٌادروجٌن األس تركٌاز فاً الحاصالة التؽٌارات علاى وكاذلك األنثاوي التناسالً للجهااز الجوفٌة ةالمخاطٌ



 تكويً األمػاد واىتكاهلا  :اخلامظالفصل 

 

 

  0 

 

 الجربٌٌاة الساوائل بٌنماا الحٌواناات المنوٌاة حركاة شل الى تؤدي قاعدٌتها أو حموضٌتها فً فالزٌادة الجوفٌة السوائل

Follicular Fluids ةالبطنٌاا أو peritoneal Fluids ٌةالساالو أو Amniotic Fluids وساارعة فاعلٌااة ماان تزٌااد 

 الموجاودة Metabolic واالٌضاٌة Glucolytic Enzymes  للساكر الحالة اإلنزٌمات أما. الحٌوانات المنوٌة اندفاع

 للتفاااعالت ضاارورٌة Mitochondria المتقاادرات فااً الموجااودة التاانفس وإنزٌمااات الحٌوانااات المنوٌااة ذٌاال فااً

 االباضة وقت خصوصا الشٌاع مدة أثناء رالمفر الرحم عنق ومخاط. الحٌوانات المنوٌة خلٌة لداخ الحٌوٌة الكٌمٌاوٌة

 المخااط هاذا علاى تطارأ حٌاث للحٌواناات المنوٌاة االٌضاٌة الفاعلٌة على للحفاظ مناسبة ببٌئة الحٌوانات المنوٌة ٌزود

 بتاٌادٌزوالب Alkaline phosphate عدٌةالقا والفوسفات Albumin لبومٌناال اختزال مثل حٌاتٌة كٌمٌاوٌة تؽٌرات

Peptidase التربسٌن ومضاد Antitrypsin واالٌسترٌز Esterase اللعابً الحامضو Sialic acid فاً زٌاادة ثام 

 علاى تجارى التاً الخلقٌاة التطاورات ومان NaCl( الطعاام ملاح) الصاودٌوم وكلورٌاد Mucin المخااطٌن إنازٌم نسبة

 عامال فاائض فصال خاللهاا ٌاتم والتاً Capacitation باالتكٌؾ تدعى حالة الرحم إلى لهانتقا عند الحٌوانات المنوٌة

 البالزمااا فااً الموجااودة اإلنزٌمااات إزالااة وكااذلك الحٌوانااات المنوٌااة ماان Decapacitation الخلقااً التطااور إزالااة

 :ٌأتً ما تشمل والتً الحٌوانات المنوٌةو المنوٌة

  Chemotrypsin-like ٌبسٌنالكٌموتر مماثل -أ

 Trypsin- like الترٌبسٌن مماثل -ب

 Fibrolytic التلٌؾ حال -ج

 Peptidase البٌبتاٌدٌز -د

 : هً حٌوان منويلل الطرفً الجسم فً الموجودة اإلنزٌمات ومن

 ومٌزساااباالكرو ساااابقا ٌعااارؾ كاااان والاااذي Acrosomal Proteinase الطرفاااً الجسااام باااروتٌن إنااازٌم -1

Acrosomas . 

 . pancreatic Trypsin البنكرٌاسً سٌنبالتر إلى مماثل إنزٌم وهو Acrosin االكروسٌن -2
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 الجهاز داخل الحٌوانات المنوٌة انتقال فً لمساهمةا الرئٌسٌة الفسلجٌة الظواهر سلسلة خالصة( 6-5) جدول

 واألنثوي الذكري التناسلً

 المشتركة الوظٌفة الفسلجٌة الظواهر الموقع

 زالجها
 التناسلً
 الذكري

 البربخ نهاٌة فً المخزونة الحٌوانات المنوٌة نضوج - 

 الذكرٌةةة بةةارفرازات تمةةزج البةةربخ مةةن المتحةةررة الحٌوانةةات المنوٌةةة- القذفةةة - 
 الالحقة

 عضلً عصبً

 أٌضً

 المهبل
 متعددة دقٌقة بنبضات ٌرسب السائل المنوي - 

 الرحم وعنق المهبلٌة بارفرازات ٌمزج السائل المنوي - 

 حركة فعالٌات

 الجماع

 عنق
 الرحم

 الرحم عنق مخاط كتلة خالل الحٌوانات المنوٌة هجرة - 

( عامةة بصةورة الحٌوانةات المنوٌةة تصةفٌة) الشاذة الحٌوانات المنوٌة ترشٌح -1
 الرحم عنق قناة خالل

 عةدد فةً كبٌةر واختةزال( للحٌوانةات المنوٌةة مخةزن) الةرحم عنةق خباٌا تكوٌن -1
  الكثٌفة حٌوانات المنوٌةال

 ويحٌ فٌزٌائً

 ويحٌ كٌمٌائً

 

 أهداب بواسطة آلً
 الظهارٌة الخالٌا

 الرحم

 الةى الحٌوانات المنوٌة وانتقال المنوٌة البالزما عن الحٌوانات المنوٌة افتراق -1
 البٌض قناة

 للحٌوانات المنوٌة السطحٌة البالزما إزالة -9

 ات المنوٌةالحٌوان وتكٌف اٌضٌة تغٌرات -0 

 مثةةبط بواسةةطة ٌثةةبط( اكروسةةٌن إنةةزٌم) الطرفةةً الجسةةم بةةروتٌن حةةال إنةةزٌم -  
 المنوٌة البالزما فً الموجود ٌنسالترب

 الرحم جدار تقلصات

الحٌوانات  تالزن
 المنوٌة

 الكرٌات بلعمة

للحٌوانات  البٌض
 المنوٌة

 إنزٌمً

 الملتقى
 األنبوبً
 الرحمً

  المنوٌةللحٌوانات  الكمً االختبار -  

  الحٌوانات المنوٌة عدد اختزال -   البرزخ

 الملتقى
 االنبوري
 البرزخً

 البٌض قناة فً البٌوض انتقال سٌطرة -  

 تكٌةةف( الطرفةً الجسةم تفاعةةل) البالزمةً الحٌوانةةات المنوٌةة غشةاء تغٌةرات -  
  الحٌوانات المنوٌة

 عصبً

 حٌاتً كٌمٌائً

 االنبورة

 علةى قةادرا ٌكةون كةً البةٌض قنةاة سةائل فةً المنوٌةة الحٌوانات حركة زٌادة -1 
 الشفافة والمنطقة الشعاعً التاج نفاذ

  لألمشاج االختزالً االنقسام تكامل -1 

   الطرفً الجسم بروتٌن حال إنزٌم تحرٌر -1 

 ( Receptor مستقبالت) البٌضة سطح على الحٌوانات المنوٌة اختٌار -9 

 وإنزٌمً واٌضً آلً

 

 تًحٌا فٌزٌائً
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 Immunologic mechanisms     ةـــاعيــات ميـــآلي -1

 الحٌواناات المنوٌاةو الساائل المناوي أماا Gو  Aالكلوبٌولٌناات المناعٌاة ناوع  علاى ٌحتاوي الارحم عنق مخاط إن

 Species النوع )السااللة(  خصوصٌة داتمستض مثل Antigenic systems دةمستض مجموعات على فٌحتوٌان

specific antigens الحٌواناااات المنوٌاااة وخصوصاااٌة Sperm specific الااادم وفصاااائل Blood groups 

 التناسالً الجهااز فاً مختلفاة اساتجابات تحادث قاد المستضاادة المجموعاات وهذه. السائل المنوي بالزما داتومستض

 ٌواناات المنوٌاةالح لمستضادات الارحم عناق ظهااره تعارض ، اذ انالحٌواناات المنوٌاة حركة تعٌق قد والتً األنثوي

 تالرن إلى تؤدي ولكن الجسم مضادات إلنتاج النسبً النظام إلى بصلة تمت ال والتً موضعٌة مناعٌة استجابة تحدث

 ضاد كعائق ٌعمل الحمل أثناء اللزج الرحم عنق مخاط وان الرحمً الجوؾ فً انتقالها عند الحٌوانات المنوٌة وتثبٌت

 تاؤثر األخارى فهاً الحٌوانات المنوٌاة ونوعٌة الوراثٌة العوامل أما. ت المنوٌةالحٌوانا ومستضدات الؽرٌبة األجسام

 أسارع ٌكون للنعجة األنثوي التناسلً الجهاز فً لكباشل الحٌوانات المنوٌة انتقال فمثال   الحٌوانات المنوٌة انتقال على

 .الماعز أنثى فً علٌه هو مما

 Sperms survival in the female   األىجـوي داخـل اجلَـاش التياضـلي     احليواىـات امليويـة  عـيؼ  

genital tract 

 الحٌواناات فاً للخصاوبة بالنسابة مهام عامل ٌؤلؾ األنثوي التناسلً الجهاز داخل الحٌوانات المنوٌة عٌش مدة ان

 عادةل Hibernating Animals الساباتٌة اللبائن رحم فً حٌة البقاء على القدرة لها الحٌوانات المنوٌةف عامة بصورة

 جهازهاا داخال حٌاة تبقاى الحٌواناات المنوٌاة فاان والحشارات الزواحاؾ حالاة وفً .الخفاش فً الحال هً كما شهور

 داخال حٌاة الحٌواناات المنوٌاة بقااء إمكانٌاة فافن األلٌفاة الحٌواناات حالاة فاً أماا. أكثار أو سانة لمادة األنثوي التناسلً

 2-1 لمادة خصابة تبقاى الحٌواناات المنوٌاةف والنعجة البقرة فً مثال  ف فقط قصٌرة مدةل تكون األنثوي التناسلً جهازها

 الجهااز فاً وخصابة حٌاة الحٌوانات المنوٌاة بقاء مدة فان حال أي وعلى. أٌام ستة على تزٌد ال لمدة الفرس وفً ٌوما  

. االباضااة ثحاادو قباال أٌااام عاادة بعااد التاازاوج حاادوث احتمالٌااة ومااع الشااٌاع ماادة طااول مااع تتناسااب األنثااوي التناساالً

 الحٌاوان ناوع علاى معتمادا   الشاٌاع مادة انتهااء ولؽاٌاة واالباضاة الشاٌاع بداٌاة منذ ٌتم أو ٌحصل قد فالتزاوج وعموما  

 قبال االخصاابموقاع  تصال ماا ؼالباا   فانهاا األنثاوي التناسالً لجهاازفاً ا الحٌواناات المنوٌاة انتقاال لسارعة وبالنظر

 المتطلبااات احاادى هااً البااٌض قناااة أو الاارحم داخاال لحٌوانااات المنوٌااةا ان بقاااءو. ساااعات بعاادة االباضااة حاادوث

 دلاات وقااد. البٌضااة اختااراق ماان ٌمكنهااا وبالتااالً التكٌااؾ أو الخلقااً تطوٌرهااا لؽاارض للحٌوانااات المنوٌااة الضاارورٌة

 مساتراواله Ferret( عارس باابن شابٌه) مقارض وابان والجاردي األراناب لنطؾ ضروري التكٌؾ ان على البراهٌن

 علاى الموجاودة الجزٌئاات الكبٌارة الماواد بعاض بفزالاة المتمثال والتكٌاؾ. والكابش والفاار Hamster( بالجرد هشبٌ)

 الماذكورة لألصاناؾ األنثاوي التناسالً الجهااز فً الموجودة األنزٌمات بعض تأثٌر بواسطة الحٌوانات المنوٌة سطح

 .األخرى ةالحٌوانٌ األصناؾ لبقٌة الذكري التناسلً الجهاز فً أو أعاله

 علااى القاادرة تفقادها السااائل المنااوي بالزماا إلااى المتكٌفاة الحٌوانااات المنوٌااة تعارض إعااادة فااان أخارى جهااة ومان

 التكٌااؾ بفزالااة تعاارؾ العملٌااة وهااذه السااابقة حالتهااا إلااى الحٌوانااات المنوٌااة سااطح طبقااة عااودة بساابب وذلااك التكٌااؾ

Decapacitation التكٌاؾ إزالاة بعامل ٌدعى ذلك عن ولؤالمس والعامل Decapacitation Factor (DF) الاذي 

 للثاور المنوٌاة البالزماا فاً جدٌو العامل وهذا. الذكري التناسلً الجهاز خالل مرورها أثناء الحٌوانات المنوٌة ٌؽطً



 تكويً األمػاد واىتكاهلا  :اخلامظالفصل 

 

 

    

 

 ؼٌار وحاده التكٌاؾ فاان للبٌاوض الحٌواناات المنوٌاة اختراق ولؽرض. واألرنب والقرد والرجل والحصان والخنزٌر

 Sperm Acrosome مناويالحٌاوان لل الطرفاً الجسام فاً المتمركازة اإلنزٌمات العملٌة هذه فً تشترك لم ما كافً

 :ٌأتً ما تتضمن والتً

 امالركاا خااالل الحٌوانااات المنوٌااة ماارور عملٌااة فااً مهمااا   دورا ٌلعااب اذ Hyaluronidase الهٌالوبورونةةدٌز -1

  Cumulus oopherous المبٌضً

 إلناازٌم مماثاال إناازٌم وهااو Corona Radiata Penetrating Enzyme (CRPE) اعًالشةةع التةةاج نافةةذ - 

 .Zona pellucida الشفافة المنطقة إلنقاذ ضروري اإلنزٌم وهذا Trypsin-Like Enzyme (TLE) التربٌسٌن

 .(TLE) عمل وكذلك( CRPE) عمل بتثبٌط ٌقوم حٌثDecapacitation Factor  (DF) التكٌف إزالة عامل - 

 للااحتوال األوكسااجٌن باسااتهالك مثاالتفت األنثااوي التناساالً الجهاااز داخاال للحٌوانااات المنوٌااة االٌضااٌة الفاعلٌااة اأماا

 فاًو. المنوٌاة والبالزماا األنثاوي التناسالً للجهااز اإلفرازٌاة الساوائل فً الموجودة للسكرٌات Glycolysis السكري

 الفسافورٌة الادهون اساتهالك علاى القادرة لهاا اناات المنوٌاةالحٌو فاان للطاقاة الخارجٌاة المصاادر هذه جمٌع نفاذ حالة

 . نفسها الحٌوانات المنوٌة خلٌةل Mitochondria الماٌتوكوندرٌا فً المخزونة

 منها جدا القلٌل فان األنثوي التناسلً الجهاز داخل الحٌوانات المنوٌة الخالٌا من المالٌٌن ترسٌب من الرؼمعلى و

 السوٌة االنتقالٌة العوائق عند وتهلك قواها تستنفذ الحٌوانات المنوٌة من العدٌد كون اباإلخص موقع فً البٌضة تصل

 تناتكس الحٌواناات المنوٌاة بعاض فاان لاذلك ونتٌجاة الباٌض قنااة وبارز  األنباوبً الرحماً والملتقى الرحم عنق مثل

 المٌتاة الحٌوانات المنوٌة ؼالبٌة كنول البٌض الكرٌات قبل من لبلعمتها كنتٌجة قالئل أٌام ؼضون فً تزال أو وتطرح

 : اآلتٌة قائالطر بفحدى باستمرار تفقد والفائضة

 Loss through phagocytosis    البلعمة طرٌق عن الفقدان -1

 ذات وال ساٌما Leukocytes الباٌض الكرٌاات تجماع أو تجمهار ٌحفاز الرحماً الجوؾ إلى السائل المنوي إدخال

 الكاارات ؼالبٌااة ان أوضااحت االلكترونااً بااالمجهر والدراسااات Polymorphonuclear األشااكال المتعااددة النااواة

 النااووي التفصااص ومتعااددة ثانوٌااة أو ابتدائٌااة بحبٌااات تتمٌااز الاارحم وبطانااة Stroma ساادى فااً الموجااودة البااٌض

Lobulated nucleii الكالٌكاوجٌن مان كثٌفاة جزٌئاات أو كتال علاى واحتوائهاا النووٌة الصبػ وتكثؾ Glycogen 

 مدةل الحٌوانات المنوٌة ترسٌب بعد الفعالة البلعمة وتبدأ الخلٌة Cytoplasm ساٌتوبالزم أو هٌولً أرجاء فً منتشرة

 الصامٌة الحالاة علاى تعتماد البلعماة وشادة ساعة 16-12 بعد البٌض قناة فً للبلعمة القصوى واالستجابة ساعة 8-16

 ٌكااون عناادما الشااٌاع انتهاااء بعااد وتقاال الجساام فااً السااائد هااو سااتروجٌناال ٌكااون عناادما الشااٌاع عنااد تاازداد اذ لألنثااى

 .الجسم فً السائد هو البروجسترون

 Loss through vagina     المهبل طرٌق عن الحٌوانات المنوٌة فقدان - 

 اوخروجها المتحركاة الهدبٌة الخالٌا بمساعدة الرحم عنق خارج الحركة والقلٌلة المٌتة الحٌوانات المنوٌة طرد ٌتم

 .Vulva الفرج طرٌق عن
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  peritoneal cavity Loss through    البطنً الجوف طرٌق عن الحٌوانات المنوٌة فقدان - 

 أجرٌات فقاد ذلاك مان التأكد أجل ومن. البطنً الجوؾ فً تحررت قد البٌض قناة خمل تصل التً الحٌوانات المنوٌة

 تحتاوي اإلنااث مان% 13 باأن لوحظ وقد التزاوج قبل األرانب فً الرحم قرون إحدى ربط المتضمنة التجارب بعض

 الجااوؾ خاالل هاااجرت قاد الحٌواناات المنوٌااة أن علااى دلٌال وهااذا القارنٌن كااال فاً ومؽروسااة مخصابة بٌااوض علاى

 لقاٌحت بعاد الارحم وعناق والارحم الباٌض قنااة فاً وجاد قاد حٌاوان مناوي 73.333-433 ففن ذلك فضال  على. البطنً

 .البطنً ؾٌجوتال قطرٌ عن األرنب

 Eggs transport through   اىتكـال البيـود داخـل اجلَـاش التياضـلي األىجـوي       ثاىيـًا: 

female genital tract  

 Cumulus المبٌضً امالرك من اللزجة الكتلة وتحرٌر الجرٌب بانفجار المتمثلة Ovulation االباضة حدوث بعد

oopherous ضةالبٌ خلٌة على وسطها فً والمحتوٌة Oocyte .الشعاعٌة التاج خالٌا Corona radiata تزال قد 

. المباٌض ساطح مان بشادة واقترابه بالدم ومحتقن متفتح الخمل ٌكون الوقت هذا وفً للخمل الهدبٌة الحركة بفعل عنها

 ماان السلساالة وهااذه. الخاصااة المبااٌض أربطااة تقلصااات بفعاال الخماال باتجاااه وباابطء قلااٌال   ٌتحاارك قااد المبااٌض انكمااا 

 .والهرمونٌة التشرٌحٌة اآللٌات بعض علٌها سٌطرت األحداث أو التفاعالت

 Anatomical mechanism     اآللية التػسحيية - 

 Ampula األنباورة خصوصاا   الباٌض قنااة باه وتتصال Ovarian bursa المبٌضاً الجاراب داخال المباٌض ٌقاع

 الجاراب فتحاةل المواجاه الخمال ساطح باتجااه ضاعهمو مان التحارك على القدرة له فالمبٌض وبذلك Fimbria والخمل

 خمال فاان ذلاك فضاال  علاى المبٌضاٌة والمسارٌق الخاص المبٌض رباط من كل الحركة هذه على وٌسٌطر. المبٌضً

 وخازب واحتقاان توساع علاى ٌسااعد مماا والعضالٌة الوعائٌاة باألنساجة ؼنٌة ناعضة تراكٌب من تتألؾ البٌض وقمع

 .شٌاعال مدة أثناء فً الخمل

 Hormonal mechanism     اآللية اهلسموىية - 

 االساااتروجٌن تركٌاااز نسااابة علاااى تعتماااد المبٌضاااة واألربطاااة الباااٌض وقنااااة الخمااال تقلاااص فاعلٌاااات اتسااااق

 تلٌااااآل مااع العصاابٌة اآللٌااات اشااتراك علااى ٌساااعد التاازاوج فااان الحٌوانٌااة األصااناؾ بعااض وفااً. والبروجسااتٌرون

 .البٌض قناة خمل قبل من البٌوض استالم مهمة تسهٌل فً الهرمونٌة

 Eggs transportation through oviduct    اىتكال البيود داخل قياة البيض

 علاى تشاٌر لهاا النساٌجٌة والدراسة التخصص العالً األعضاء أحد تمثل والبرز  االنبورة هائٌبجز البٌض قناة ان

 البٌاوض انتقاال فاان ذلاك فضاال  علاى. الارحم إلاى القماع مان البٌوض انتقال طرٌقها عن ٌتم التً اآللٌات بعض وجود

 Smooth الناعماة العضاالت فاعلٌاة وعلاى الباٌض لقنااة المبطناة الهدبٌاة للخالٌاا الساوٌة الوظٌفاة علاى كثٌرا تعتمد

muscle. 

 ٌاااتالفاعل هااذه بااٌن المتداخلااة والعالقااة واالنبااوري الرحمااً والملتقااى البرزخااً االنبااوري الملتقااى وظااائؾ أن

 .االباضة بعد المبٌضٌة الهرمونات موازنة على تعتمد الفسلجٌة
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 لمادة البرزخاً االنباوري الملتقاى فاً تتوقاؾ ففنهاا االنباورة خاالل ةنسابٌ بسارعة( البٌاوض) البٌضاة انتقاال وبعاد

 هاً لحٌاتٌاةا الكٌمٌاوٌة مٌزته وان تشرٌحً ٌكون مما أكثر فسٌولوجً تضٌق ذات طبٌعة الملتقى ولهذا تقرٌبا   ٌومٌن

 البٌض قناة عبر البٌوض اندفاع أو عبور أثناء ولكن. االنبورة أو البرز  مع مقارنة زاتٌالفوسف حامض فاعلٌة ارتفاع

 فاً مهماا   دورا   ٌلعاب قاد اإلنازٌم هاذا فان ذلك فضال  على القناة أرجاء جمٌع فً متساوٌة تكون اإلنزٌم هذا فاعلٌة فان

 .الشعاعً التاج وخالٌا المبٌضٌة الركم نم التعرٌة حطام وإزالة تعرٌة

 Noradrenergic nerves الالكظرٌاة األعصاب تحفز نتٌجة تكون قد السفلٌة البرز  لنهاٌة الفسلجً واالنسداد

 فاااان اخااارى جهاااة ومااان. كالندٌناالبروسااات تاااأثٌر تحااات أو Hypogastric nerve الخشااالً العصاااب تحفاااز أو

 قبال الارحم الاى الباٌض قنااة مان البٌاوض انتقاال سارعة وزٌاادة البارز  تضاٌق تثباٌط علاى ٌعمل E كالندٌناالبروست

 قنااة عبار انتقالهاا عناد البٌاوض تساتؽرقها التاً الساوٌة الزمنٌاة مادةوال. الارحم فاً اانؽراساه إعاقاة ومن ثما نضوجه

 فاً البٌاوض انتقاال نسابة فاً االخاتالؾ وهاذا (7-5 جدول) ساعة 98-53 بٌن تتراوح المزرعة حٌوانات فً البٌض

 الخالٌاا عادد أو العضالٌة الطبقاة سامك مثال التناسالً للجهااز ساٌجٌةلنا الخاواص اخاتالؾ إلى ٌعود والبرز  األنبورة

 الظهاارة ممٌازات أو الكظرٌاة األعصااب نهاٌاة وتركٌاز األعصاب طبٌعة أو توسعه وقابلٌة التجوٌؾ حجم أو الهدبٌة

 .اإلفرازٌة

 الاوقتً الخماول هً البرزخً االنبوري الملتقى خالل البٌوض انتقال منع فً شتركت التً الفسٌولوجٌة اآللٌات أما

اات   أو الباارز  لمنطقااة الموضااعً الخاازب أو الظهارٌااة الهدبٌااة للخالٌااا  أو تضااٌق أو المبااٌض باتجاااه البااٌض قناااة ويح 

 .بالبرز  الخاصة صرةعاال العضالت خمول

 Role of oviduct muscles contraction    البٌض قناة عضالت تقلص دور -أ

 منطقااة فااً تتمركااز لتجوٌفهااا الااداخلً والضااؽط البااٌض قناااة عضااالت لتقلصااات المنظمااة المنقطااة ان لااوحظ لقااد

 الرحماً االتجااه مان كال إلاى النااظم باحاة مان الاتقلص وٌنتشار البرزخاً االنباوري الملتقاى عند البرز  من صؽٌرة

 وهاذه. تختفاً ثام الارحم باتجاه قصٌرة مسافة إلى وٌمتد البٌض قناة ؾشد مختلؾ فً ٌبدأ الشدفً والتقلص. والمبٌض

 أوال   الدائرٌاة الداخلٌاة األلٌااؾ لاتقلص وباالنظر. االنبورة فً علٌه مما البرز  فً وانتظاما   شدة أكثر تكون التقلصات

 وصاؽٌرة متقلصاة صابحت الباٌض قنااة فاان الخارجٌاة األلٌااؾ تقلاص عناد أماا األمار بداٌاة فاً تتمادد الباٌض قنااة فان

 فاان النعااج ففاً. الشاٌاع دورة أطاوار بااختالؾ تختلاؾ فانهاا التلقائٌاة التقلصات مدةو عدد أما بالدم الحتقانها وصلبة

 تقلصاات لمناع وذلاك االباضة بعد ٌوما   2.5-2 لمدة تستمر للبرز  Antiperistaltic التحوي ضد الشدٌدة التقلصات

 خاالل البٌاوض نقال أو بادفع تقاوم التحاوي تقلصاات فان مدةال هذه انتهاء وبعد برز ال خالل البٌوض دفع من التحوي

 انهاا اذ االنباوبً التحاوي عكاس تكاون الباٌض قنااة وتحاوي الازمن مان قصٌرة مدة خالل الرحم إلى ثم بأكمله البرز 

 عملٌاة لتحفٌاز وذلاك لباٌضا قنااة لمحتوٌاات التاام الخلاط إلاى تاؤدي فانهاا الارحم إلاى البٌاوض بنقل قٌامها فضال  على

 .البٌوض تعرٌة عملٌة وتعجٌل اإلخصاب

  Role of oviduct secretion and cilia    البٌض لقناة الهدبٌة والخالٌا االفرازات دور -ب

 الحبٌبااات عاادد وان الشااٌاع ماادة منتصااؾ عنااد قمتهااا تبلااػ البااٌض لقناااة اإلفرازٌااة والفاعلٌااة الظهااارة ارتفاااع ان

 تسابق التاً مادةال عناد خصوصاا   الشاٌاع مادة فاً ومتجانسة كثٌفة تكون حٌث المبٌضٌة الوظٌفة على مدتعت االفرازٌة

 األهاداب لكاون باالنظر لكان األؼلاب علاى القماع باتجاه ٌكون البٌض قناة داخل االفرازٌة ائلوالس جرٌان ان. االباضة
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 نحاو ٌتجاه قاد الهادبً الساطح تعلاو التاً لساوائلا جرٌاان مان قلٌلاة نسابة فاان االنبوبً الرحمً الملتقى باتجاه تتحرك

 لقناة االفرازٌة السوائل لهذه معاكس اتجاهب تحدث أن الممكن فمن ا  مفتوح الرحمً الملتقى ٌكون األٌام وبمرور. الرحم

 .الارحم داخل إلى االنبوبً الرحمً والملتقى للبرز  األخٌر الجزء خالل البٌوض انتقال على ٌساعد مما وهذا البٌض

 الجازء خاالل الجرٌاان ٌكاون فماثال   الباٌض قنااةل العرضاً المقطاع قطار علاى تعتماد الساوائل هاذه جرٌان سرعة وان

 .الواسعة األنبورة فً علٌههو  مما أسرع البرز  من الضٌق

 األخرى الحٌوانات بعض مع مقارنة المزرعة حٌوانات بٌض قناة فً البٌوض انتقال زمن( 7-5) جدول

 البٌض قناة فً البٌوض انتقال زمن الحٌوان صنف
 (ساعة)

 90 األبقار

  1 األغنام

 91 الخٌول

 0  الخنازٌر

 1   القطط

 19  الكالب

 91 (سٌساٌر) القردة

    Opossum  األبوسوم

  1-1  النساء

 

 Endocrine mechanisms     الصمٌة اآللٌات -ج

 دورة مان الطاور االصافري مرحلاة فاً الرحم إلى Fertilized ovum المخصبة البٌضة وصول الضروري من

 متناسبٌن ٌٌنبمستو والبروجستٌرون االستروجٌن من كل وجود على ٌعتمد للبٌضة الطبٌعً االنتقال بان علما. الشٌاع

 :من كل فً ٌؤثران كالهماف

 .البٌض قناة لظهارة اإلفرازٌة والفاعلٌة والدقٌق العام التركٌب -1

 .البٌض لقناة العضلٌة للطبقة ٌةالتقلص الفاعلٌة -2

 .البٌض قناة إفرازات وخواص ونوعٌة كمٌة -3
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 .االنبوري الرحمً والملتقى والبرزخً األنبوري الملتقى ووظٌفة فعل -4

 .األمشاج انتقال ونسبة نمط -5

 نسابة فاان ٌضالبا قنااة خاالل البٌاوض لمارور الثالاث الٌاوم بعد وال سٌما البروجستٌرون فعالٌة زادت فكلما وبذلك

 .تختزل البرز  فً اإلفرازات ونسبة تزداد األهداب حركة

 :من كل نسبة اختالؾ بسبب تتؽٌر فانها البٌض قناة فً البٌوض انتقال على تسٌطر التً الفسٌولوجٌة اآللٌات أما

 .مختبرٌا   المصنع أو الداخلً السوي البروجستٌرون أو االستروجٌن -1

 .مختبرٌا   المصنعة دٌةٌٌروستال ؼٌر الهرمونات بعض -2

 .القند محرض هرمون -3

 .البروستكالندٌن -4

 (.الٌةٌناالدر) الكظرٌة العقاقٌر -5

 إلاى تاؤدي هادوربا والتاً الباٌض لقنااة الناعماة العضالٌة الطبقاة تقلاص فاً تؤثر الهرمونات هذه جمٌع كون وذلك

 هادوربا لتاًاو البرزخاً األنبوري الملتقى انسداد سببت قد أو. الرحم الى البٌض قناة من البٌوض انتقال سرعة زٌادة

 .مبكرة جنٌنٌة وفٌات ٌحدث قد الحالتٌن كال وفً البٌوض انتقال إعاقة إلى تؤدي

 Fertilizing ability and aging of eggs    وختَاـاب وغيخـدزة البيود على االخصـق

 والتطاور االخصااب فٌهاا ٌاتم أن ٌمكان فٌهاا ًالتا القصاوى الزمنٌاة مادةال هاً اإلخصااب على البٌوض قدرة مدى

 االخصااب علاى قادرتها تفقاد ما سرعان البٌوضف .األصناؾ ؼالبٌة فً ساعة 24-12 بٌن تتراوح مدةال وهذه السوي

 ٌحصاال ال قااد ولكاان االخصاااب علااى قاادرتها نهاٌااة قاارب تخصااٌبها ٌااتم قااد والبٌضااة الاارحم أو الباارز  وصااولها حااال

 خناازٌر فاً الحاال هو كما مشوهة تكون قد أو وضعٌفة جٌدة ؼٌر أجنة تنتج فانها ذلك حصل وان الرحم فً انؽراسها

 البٌاوض عمار كاان كلما داتالوال حجم فً بنقصان المتمثلةو الشاذةحاالت الحمل  فً عالٌة نسبة أظهرت التً ؼٌنٌا

 resorption Fetal نٌنًج ارتشاؾ أو Fetal abortion جنٌنً إجهاض ٌحصل قد او اإلخصاب عملٌة قبل ٌزداد

 اخصااب فاان عاماة وبصاورة الذكر اآلنفة الجنٌنٌة التشوهات فضال  على واحد جنٌن تحمل التً الحٌوانات بعض فً

 :اآلتٌة االحتماالت باحدى تتمثل قد المعمرة االمشاج

 .توا   مقذوؾ حٌوان منوي   معمرة بٌضة -1

 .معمر حٌوان منوي   معمرة بٌضة -2

 .معمر حٌوان منوي   توا   فةمقذو بٌضة -3

 ذات Cytoplasmic segments شضااٌا سااٌتوبالزمٌة عادة إلاى تتفتات ففنهاا البٌضة إخصاب عدم حالة فً أما

 قد مخصبةال ؼٌر البٌوض جمٌع فان وعموما   المخصبة للبٌضة مماثلة تكون قد ظاٌاالش هذه فان وأحٌانا   مختلفة أحجام

 .الرحم داخل البلعمة أو التام سخالتف طرٌق عن النهاٌة فً تختفً
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 Trans-uterine migration of eggs and their loss    ٍحسة وفكداٌ البيود داخل السذه

 البٌوض هجرة وان. واألؼنام واألبقار الخٌول وٌلٌها الخنازٌر فً شٌوعا   أكثر الرحم جسم عبر البٌوض هجرة ان

 أي عان النظار ؽاضب القارنٌن كال فً تقرٌبا   األجنة عدد نصؾ بنمو تتمثل مباٌضها احدى استئصال بعد الخنازٌر فً

 واألؼناام األبقاار وفً. الرحم قرنً بٌن األجنة عدد معادلة على السوٌة الخنزٌرة فً مٌل ٌوجد اذ استؤصل قد مبٌض

 .رحمً قرن كل فً ا  واحد ا  جنٌن تمتلك ؼالبا   واحد مبٌض من زوجٌة اباضة تمتلك التً

 احاادى باستئصااال وذلااك مالئمااة تجرٌبٌااة ظاروؾ تحاات تطبٌقااه تاام فقااد الرحماً الجااوؾ عباار ٌااوضالب هجاارة أماا

 البٌض قناة فان الحالة هذه وفً البٌض قناةب الثانٌة الجهة ربط مع سالمٌن البٌض وقناة الخمل ٌترك أن شرط المباٌض

 وهجارة. بعد فٌما ٌترتب قد السوي الحمل مث الثانٌة الجهة مبٌض من المتحررة البٌوض التقاط على القدرة لها المتبقٌة

 نتٌجاة ٌتم فقد البٌوض فقدان أما الرحمٌة السوائل سطح تٌار شدة بواسطة إسعافه ٌتم قد البطنً الجوؾ خالل البٌوض

 هاذه ومثل الرحمً الجوؾ فً سقوطها أو. مباشرة االباضة بعد األصفر الجسم داخل أو الجرٌب فً البٌوض انحباس

 Ectopic الارحم خاارج وحمال اخصااب لهاا ٌحصال قاد جادا   ناادرة حاالت فً ولكن تنكس لها ٌحصل عادة البٌوض

pregnancy أثنااء الحاصال مدالكا نتٌجاة الباٌض قنااة انساداد بسابب ٌكاون قد الرحمً الجوؾ داخل البٌوض وفقدان 

 .الرحمً الجوؾ أو الرحم من ممتد التهاب أو االجهاض بعد الخمج أو الخاطئ المستقٌمً الجس
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 Estrus cycle     اعــيـشـدورة ال

متشابهة لكل انواع الحٌوانات  شٌاعدورة التكون . شٌاعبٌن فترات ال ما انها الوقتب شٌاعٌمكن تعرٌؾ دورة ال

 17و  Eweفً النعاج  ا  ٌوم 71تبلػ هذه الدورة  اذلكنها تختلؾ بمعدل طول الدورة  Farm animalsالمزرعٌة 

فً الفرس  ا  ٌوم 11، وحوالً Doeوانثى الماعز  Water buffaloوالجاموس النهري  Cowفً البقرة  ا  ٌوم

Mare  فً الخنزٌرة  ا  ٌوم 12وSowكن مالحظة األختالفات الفردٌة . وٌمIndividual variation  فً كل

، ا  ٌوم 12-71فً االبقار، وفً الجاموس النهري من  ا  ٌوم 12-71الطبٌعٌة تتراوح بٌن  شٌاعاالنواع. دورة ال

فً  ةواحد نثىال Variable cycles. وان الدورات المتباٌنة او المختلفة ا  ٌوم 12-71وفً الفرس تتراوح بٌن 

 لقطٌع تعنً حصول اضطراب معٌن فً الدورة التناسلٌة.ا

 الى طورٌن هما : شٌاعوٌمكن تقسٌم دورة ال

 .Proestrusوالـ  Estrusوٌتضمن كل من الـ    Follicular Phaseالطور الحوٌصلً  -7

 .Metestrusوالـ  Diestrusوٌتضمن كل من الـ  Luteal Phaseالطور األصفري  -1

 Periods of estrus cycles     شياعفرتات دورة ال

 الى فترات هً: شٌاعٌمكن تقسٌم دورة ال

 .Estrus شٌاعفترة ال -7

 .Metestrus شٌاعفترة ما بعد ال -1

 .Diestrus شٌاعفترة انتهاء ال -3

 .Proestrus شٌاعفترة ما قبل ال -2

ما عدا فترات توقؾ  Cyclic and sequential mannerوهذه الفترات تحدث بؤسلوب دوري ومتتابع 

فً األنواع موسمٌة التناسل مثل النعاج وإناث الماعز  Anestrusاو السكون الجنسً  شٌاعاو انقطاع ال شٌاعال

 Embryonicهالك الجنٌنً المبكر ما بعد ال ومرحلة Pregnancyالحمل  عند شٌاعوكذلك توقؾ الوالفرس. 

mortality ( اوق7-2لجمٌع االنواع. وٌظهر جدول )والممٌزات الرئٌسٌة لها فً االبقار. شٌاعات فترات ال 

 

 فً االبقار شٌاع( الممٌزات الرئٌسٌة لفترات دورة ال7-2جدول )

 المميزات الرئيسية للفترة اليوم من الدورة شياعفترات دورة ال

 شٌاعبدء العالمات السلوكٌة لل Estrus 7 شياعفترة ال

 شياعفترة ما بعد ال

Metestrus 
 حصول االباضة وتكون الجسم االصفر 1-2

 شياعفترة انتهاء ال
Diestrus 

 نشاط وفعالٌة الجسم االصفر 2-72

 شياعفترة ما قبل ال
Proestrus 

 النمو السرٌع للحوٌصلة 71-17
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 Estrus      اعــيـشرتة الــف -7

من الزمن التً تقبل فٌها االنثى الذكر وتكون مستعدة للتزاوج وان طول فترة  المدةبؤنه  شٌاعٌمكن تعرٌؾ ال

ساعة فً االبقار. وكما فً  71-71لمدة  Lastsٌبقى  شٌاعتختلؾ بٌن االنواع المختلفة من الحٌوانات. ال شٌاعال

لحارة تكون فٌها فترات فؤن االختالفات بٌن االفراد ٌمكن مالحضتها. كما ان االبقار فً المناطق ا شٌاعدورات ال

 71تكون حوالً  اذ Cool Climatesساعة مقارنة بالمناطق او المناخ البارد  71-72قصٌرة تتراوح بٌن  شٌاعال

ساعة فً النعاج  32-12ساعة( فً الجاموس المائً ومن  12ساعة )بمعدل  11-2ٌدوم حوالً من  شٌاعساعة. ال

 اٌام فً الفرس. 1-2ة فً الخنزٌرة و ساع 11-22ساعة فً انثى الماعز و  22-32و 

ساعة من نهاٌة  72فً البقرة، وبعد  شٌاعساعة من نهاٌة ال 71-72وتحدث بعد  شٌاعاالباضة مرتبطة مع ال

فً انثى الماعز وفً وسط الى نهاٌة فترة  شٌاعفً الجاموس المائً، وبعد ساعات قلٌلة من نهاٌة ال شٌاعفترة ال

 شٌاعفً البقرة )الٌوم االول لل شٌاعفً الفرس. وان ٌوم ال شٌاعٌوم قبل نهاٌة ال 1-7 فً النعجة، وحوالً شٌاعال

 معتمدا  على الرؼبة الفردٌة. شٌاع( من دورة ال7فً االنواع االخرى( عادة ما ٌطلق علٌه الٌوم )صفر( او الٌوم )

 Metestrus     اعـيـشد الـرتة ما بعــف -2

تعد هذه الفترة  Primarilyاٌام، قبل كل شًء  3وتمتد حوالً  شٌاعال Cessationهذه الفترة تبدأ مع انقطاع 

او االجسام الصفراء فً حالة االباضة المتعددة، وعموما  تحدث  Corpus luteumفترة تكون الجسم االصفر 

 Phenomenonوهناك ظاهرة  Doesاالباضة خالل هذه الفترة فً األبقار والجاموس المائً واناث الماعز 

 Heifers% من العجالت 12تحدث فً هذه الفترة فً االبقار، حٌث تظهر فً حوالً  Bleedingتعرؾ بالنزؾ 

فؤن  شٌاعوال شٌاع% من االبقار الناضجة. وخالل فترة ما قبل ال22)االبقار بعمر اقل من سنة( وفً حوالً 

وهذه  Vascularity of the endometriumالتراكٌز العالٌة لألستروجٌن تزٌد من وعائٌة بطانة الرحم 

. ومع انخفاض مستوى االستروجٌن فؤن بعض االوعٌة شٌاعالوعائٌة تصل الى قمتها عند الٌوم االول بعد نهاٌة ال

مما ٌإدي الى فقدان كمٌات قلٌلة من الدم وهذا سوؾ ٌالحظ  Breakage of capillariesالشعرٌة سوؾ تتمزق 

، وأن هذه الحالة ال تعد كمإشر على شٌاعنهاٌة ال من ساعة 22-32حوالً بعد الذٌل كبقع صؽٌرة من الدم على 

او فشل التلقٌح. كما أن هذه الحالة ؼٌر مرتبطة بالنزؾ الحاصل خالل الدورة الشهرٌة  Conceptionاالخصاب 

 كما ٌحدث فً االنسان.

 Diestrus     اعــشيهاء الـرتة انتــف -3

هذه الفترة تمثل الفترة من الدورة التً ٌكون فٌها الجسم االصفر فً كامل فعالٌته، وفً االبقار تبدأ هذه الفترة 

فً الدم باألزدٌاد ونهاٌة هذه  Progesteroneعند الٌوم الخامس من الدورة عندما تبدأ تراكٌز البروجسترون 

. بالنسبة للخنزٌرة والنعجة فؤن هذه 72-72الٌوم  الجسم االصفر عند Regressionالفترة تحدث عند اضمحالل 

. بالنسبة لألفراس فؤن هذه الفترة شٌاعمن دورة ال 72او  72او  73الى الٌوم  2الفترة تمتد من حوالً الٌوم 

. فبالنسبة للفرس التً تحدث لدٌها األباضة شٌاعتختلؾ بؤختالؾ األفراد وذلك بالنظر لعدم انتظام طول دورة ال

. حٌث ٌطلق على 12او  71وحتى الٌوم  1سوؾ تمتد من حوالً الٌوم  شٌاعٌوم الخامس فؤن فترة انتهاء العند ال

 هذه الفترة بفترة تهٌئة الرحم للحمل.
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 Proestrus     اعــشيل الــرتة ما قبـف -4

حتى بداٌة هذه الفترة تبدأ عند اضمحالل الجسم االصفر وانخفاض تراكٌز البروجسترون وتمتد هذه الفترة 

. Rapid follicle growthهً حدوث النمو الحوٌصلً السرٌع  شٌاع. المٌزة االساسٌة لفترة ما قبل الشٌاعال

والظواهر  Duct systemالنظام القنوي  فًوخالل الفترة المتؤخرة من هذه الفترة ٌبدأ تؤثٌر األستروجٌن 

فً  شٌاع( الممٌزات العامة والرئٌسٌة لدورات ال1-2وٌوضح جدول ) ٌمكن مالحظتها. شٌاعالسلوكٌة لبداٌة ال

 الحٌوانات المزرعٌة.

 فً الحٌوانات المزرعٌة شٌاعلدورات ال ( الممٌزات العامة والرئٌسٌة1-2جدول )

 المصدر: بتصرف من عدة مصادر

 

Comments 
First Estrus 

After 
Parturition 

Best Time 
to Breed 

Duration 
of Estrus 

Cycle 
Length 

Cycle Type 
Age at 

Puberty 
Species 

Ovulation 10-12 
hr after end of 
estrus .Uterine 
bleeding ~24 hr 
after ovulation 

in most but may 
require vaginal 
examination for 

detection. 

Varies,*best 
to breed at 
6 -90 days 

Insemination 
from 

midestrus 
until 6 hr 

after end of 
estrus 

18 hr 

(  -24) 
21 days 

( 8-24) 
Polyestrus 

all year 
4- 8 ( 2 )

mo, 
usually 

first bred 
~15 mo Cattle 

Ovulation near 
end of estrus. 

Next fall  8-20 hr 
after onset of 

estrus 

24-48 hr  6 /2 
days ( 4-

2 ) 

Seasonally 
polyestrus, 
early fall to 

winter; 
prolonged 
seasons in 

Dorsets and 
Merinos 

7- 2  

(9 )mo 

Sheep 

Many intersexes 
born in hornless 

strains. 

Next fall Daily during 
estrus 

2-3 days  8-21 
days ( 9) 

Seasonally 
polyestrus, 
early fall to 
late winter 

4-8  

(5 )mo 
Goat 

Ovulation 
usually ~40 hr 

after beginning 
of estrus. 

4-10 days 
after weaning 

~24 hr after 
onset of 
estrus 

2-3 days 21 days 
( 6-24) 

Polyestrus 
all year 

4-9  

(7 )mo 
Pig 

Ovulation 
usually 1-2 days 

before end of 
estrus .Double 

ovulation occurs 
in ~20 %of 

estrus periods, 
but twins rarely 

progress to term. 

4- 4  

(9 )days 
Last few days 

of estrus; 
should be 

bred at 2-day 
intervals 

6 days  

(2-  ) 
Variable, 
~21 days 

( 9-26) 

Seasonally 
polyestrus, 
early spring 

through 
summer 

  -24  

( 8 )mo 

Horse 

http://www.merckvetmanual.com/mvm/servlet/CVMHighLight?file=htm/bc/trep03.htm&word=puberty#Under optimal Management conditions, many cows ovulate as early as 20 days after parturition, with or without detectable signs of estrus.#Under optimal Management conditions, many cows ovulate as early as 20 days after parturition, with or without detecta
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 Estrus signs    اعــشيات الـــعالم

 .إلٌها النظر ٌلفت مما تتحرك و قلقه الشائعة الحٌوانات تظل -7
 . أعلى إلى الذٌل ورفع الظهر منطقة خفض -1
 . منه شفاؾ مخاطً سائل نزول و المهبل واحمرار تضخم -3
 . لألكل الشهٌة انخفاض مع الحلٌب إنتاج ٌقل -2
 (.7-2 صورة) األخرى األبقار قبل من علٌها القفز عند البقرة وقوؾ -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االبقار االخرى علٌها بامتطاءحٌث تسمح  شٌاع( بقرة فً حالة ال7-2صورة )

 Follicular dynamics     الفعالية احلويصلية

 Progressive andتطور الحوٌصالت المبٌضٌة فً األبقار واالؼنام هً عملٌة تدرٌجٌة ومتكررة 

recurringظهر موجات من النمو الحوٌصلً الحاصل فً كل دورة. فً االبقار فؤن موجتٌن ت . مع اثنٌن او ثالث

فً  واكثر تكرارا   Long cyclesموجات هً المتكررة فً الدورات الطوٌلة  لتكون اكثر شٌوعا  ولكن ثالث

 .Heifersعجالت ال

نمط النمو الحوٌصلً فً الماشٌة قد تم تشخٌصه بمساعدة تقنٌة االمواج فوق الصوتٌة عبر المستقٌم 

Transrectal ultrasonography عند بداٌة موجة النمو شٌاعلتصوٌر مجامٌع الحوٌصالت خالل دورة ال .

ان انبثاق وبزوغ هذه ووتبدأ بالتطور،  Emergesمن الحوٌصالت تبزغ  Cohortالحوٌصلً فؤن مجموعة 

توضٌح العالقة بٌن التؽٌرات وٌمكن الحوٌصالت ٌحدث عن طرٌق انتخاب االفضل واالصلح لكً تنمو وتتطور. 

للعجالت مع  (. بالنسبة1-2فً الشكل )فً تركٌب المبٌض وتراكٌز الهرمونات خالل دورة الشبق فً االبقار 

ملم( فً القطر فؤن حوٌصلة  1-2موجات للنمو الحوٌصلً. عند نمو الحوٌصالت الى الحجم المتوسط ) ثالث

التً تلد اكثر من مولود سٌتم اختٌارها لتكون هً السائدة واحدة او مجموعة حوٌصالت بالنسبة لالنواع 

Dominance ولهذا فؤن ذلك سٌتطلب اختٌار حوٌصلة واحدة او عدة حوٌصالت معتمدا على نوع الحٌوان .
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. وعند نمو الحوٌصالت السائدة او النامٌة فؤن الحوٌصالت الصؽٌرة سوؾ Ovulation rateومعدل االباضة 

التً تإدي الى التحلل الحوٌصلً  Inhibitory effectsتضمحل. التؤثٌرات المثبطة  ن ثمومتعانً من الضمور 

Follicular atresia  تعود فً جزء منها الى انتاج االنهبٌنInhibin  من قبل الحوٌصلة السائدة التً تقلل من

زوٌدا  بالدم ولذلك فهً قادرة . الحوٌصلة السائدة تكون هً االكبر واالكثر نموا  وتطورا  وتFSHافراز هرمون الـ 

عند مستوٌاته المنخفضة الستمرار النمو  Gonadotrophinsعلى تقبل واكتساب الهرمونات المحرضة للقند 

فؤن الحوٌصلة السائدة هً الحوٌصلة التً ٌتم  شٌاع. فً اخر موجة من دورة الFSHحتى عند انخفاض تراكٌز الـ 

فؤن  شٌاعالنعاج عند االباضة. بالنسبة لالبقار مع موجتٌن خالل دورة الاباضتها. عادة ٌتم نزول بوٌضتٌن فً 

، وتصل Metestrus شٌاعتبدأ فً بداٌة فترة ما بعد ال Unovulatory waveالموجة التً ال تحصل فٌها اباضة 

وجة وبعدها تضمحل وتتحلل الحوٌصالت النامٌة فً هذه الم Diestrus شٌاعالى قمتها فً وسط فترة نهاٌة ال

تحلل الحوٌصلة السائدة. اما بالنسبة الى الموجة التً تحصل فٌها االباضة فؤنها تبدأ بعد فترة قصٌرة  فضال  على

الموجة االولى وسوؾ تستمر مساحة انحسار الموجة االولى حتى تنتهً فً  Regressionمن بداٌة انحسار 

 Peaksتصل قمتها  Ovulatory waveاالباضة  . ان مساحة الموجة التً تحصل فٌهاشٌاعاواخر فترة نهاٌة ال

 وتنتهً باالباضة. شٌاععند ال

الرؼم من ان الموجة االولى هً عبارة عن دورة طبٌعٌة ؼٌر مصحوبة باالباضة فؤن الحوٌصلة السائدة على 

كما ٌحدث فً  شٌاعالمبكرة من نهاٌة ال المرحلةفً  PGF1αلهذه الموجة سوؾ تحدث لها االباضة بعد حقن الـ 

. طرٌقة العمل المتبعة والتً ٌنصح بها إلفراط االباضة Synchronization of estrus شٌاعحالة توحٌد ال

Superovulation  تإدي الى االباضة خالل الموجة االولى. كما ان حقن هرمون الـFSH  فً طرٌقة العمل هذه

الحوٌصلة فضال  على لحوٌصالت المعدة لالباضة ٌعزز من نمو عدة حوٌصالت وستكون النتٌجة وجود عدد من ا

 السائدة.

ملم، وان الحوٌصالت تنمو فقط خالل الطور  77-1فً الخنازٌر فؤن حجم الحوٌصلة عند االباضة هو من 

. وبعد تحلل الجسم االصفر فؤن Luteal regressionبعد تحلل الجسم االصفر  Follicular phaseالحوٌصلً 

 2.2ما تنمو الحوٌصالت االصؽر من  Seldomصؽٌرة سوؾ تزداد بالحجم ولكن نادرا عدد من الحوٌصالت ال

( عملٌة تكون الجسم االصفر والفترات الرئٌسة لدورة 3-2ملم حتى بعد تحلل الجسم االصفر. وٌوضح الشكل )

 فً الماشٌة. شٌاعال
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 لمبٌض واحد فً االبقارالتؽٌرات فً تركٌب المبٌض وتراكٌز الهرمونات خالل دورة الشبق ( 1-2شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً الماشٌة شٌاع( عملٌة تكون الجسم االصفر والفترات الرئٌسة لدورة ال3-2الشكل )
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 Hormonal control of estrus cycle     اعـشية على دورة الـرة اهلرمونيـالسيط

بٌن الهرمونات  Reciprocal interactionالتداخل المتبادل  Involvesتطلب ت شٌاعدورة ال ان تنظٌم

(. كما ان التداخل 2-2النخامٌة والمباٌض )شكل والفص االمامً للؽدة  Hypothalamusالتناسلٌة لتحت المهاد 

من الرحم ٌعمل على اضمحالل الجسم االصفر وتوقؾ  المنتج PGF1αبٌن الرحم والمباٌض مهم اٌضا  فمثال  الـ 

سوؾ ٌطٌل وبدرجة كبٌرة من عمر  Diestrus شٌاعانتاج البروجسترون. وان ازالة الرحم خالل فترة انتهاء ال

فً األبقار وتراكٌز  شٌاع( مخطط لمراحل دورة ال2-2. وٌبٌن شكل )شٌاعاطالة فترة ال وبالنتٌجةالجسم االصفر 

 مرافقة.الهرمونات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والفص االمامً للؽدة النخامٌة والمباٌض Hypothalamus( الهرمونات التناسلٌة لتحت المهاد 2-2شكل )
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 شٌاعفً األبقار وتراكٌز الهرمونات المرافقة )الشكل ٌمثل دورتً  شٌاع( مخطط ٌبٌن مراحل دورة ال2-2شكل )

 كاملة وبداٌة الدورة الثالثة(

 

وان انخفاضه ٌعد اشارة لبداٌة فترة ما  Diestrus شٌاعتراكٌز البروجسترون تكون عالٌة خالل فترة نهاٌة ال

تتبعها  شٌاعواالسترادٌول خالل فترة ما قبل ال FSHو  LH. الزٌادات الطفٌفة من هرمونً Proestrus شٌاعقبل ال

. موجات صؽٌرة من شٌاعمن هذه الهرمونات عند االقتراب من فترة ال Dramatic surgesموجات مثٌرة 

-Mid شٌاعوفً اواسط فترة نهاٌة ال شٌاعواالسترادٌول تالحظ مرة ثانٌة فً فترة ما بعد ال FSHهرمونً 

diestrus . شٌاعتحدث فً اواخر فترة الموجة من هرمون البروالكتٌن وقد لوحظت. 

مع استمرار  Diestrus شٌاع. خالل فترة نهاٌة الشٌاعساسٌة فً تنظٌم دورة الالبروجسترون له وظٌفة ا

من  LHوالـ  FSHتحرر هرمونً الـ  Inhibitوظٌفة الجسم االصفر، فؤن تراكٌز عالٌة من البروجسترون تمنع 

منع عالمات خالل التؽذٌة العكسٌة السالبة لتحت المهاد والفص األمامً للؽدة النخامٌة، البروجسترون اٌضا ٌ

 شٌاعالذي ٌحدث فً فترة نهاٌة ال LHفً هرمون  Small episodic increases. زٌادة عرضٌة صؽٌرة شٌاعال

 Precedingالسابق  شٌاعفً ادامة وظٌفة الجسم االصفر. فً حالة عدم حصول الحمل خالل ال ربما تكون عامال  

estrus  فؤن هرمونPGF1α  سوؾ ٌتحرر من الرحم وٌنتقل الى المبٌض بدورة مباشرة عكس التٌارDirect 

Countercurrent circulation  ًمن خالل الورٌد الرحمً المبٌض Utero-ovarian vein الى الشرٌان

سوؾ ٌحدث انحسار او  PGF1αبعد تكون الجسم االصفر فؤن الـ  ا  ٌوم 72-72. من Ovarian arteryالمبٌضً 

 فً الجسم االصفر. Regressionد ارتدا

ان انخفاض تراكٌز هرمون البروجسترون ٌزٌل التؽذٌة العكسٌة السالبة لتحت المهاد والفص االمامً للؽدة 

 Frequencyبالتحرر مع الزٌادة فً تكرارها وسعتها  LHو  FSHو  GnRHتبدأ نبضات الـ  ومن ثمالنخامٌة 

and amplitude زٌادة تحرر هرمون الـ .FSH  تعمل على تحفٌز نمو الحوٌصالت المبٌضٌة السرٌع وزٌادة

عند وقت اضمحالل الجسم  Dominant of follicleافراز هرمون األسترادٌول. الحوٌصلة السائدة او األكبر 

االصفر هً الحوٌصلة التً ستنمو وتحدث لها األباضة. ان حساسٌة الفص األمامً للؽدة النخامٌة لهرمون الـ 
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GnRH  سوؾ تزداد من خالل التنظٌم العلويUp-Regulation  لمستقبالت الـGnRH  من خالل الموجات

واألسترادٌول سوؾ  FSHذلك فؤن التراكٌز المتزاٌدة من هرمونً الـ فضال  على . GnRHالكثٌرة والمتكررة للـ 

ار الزٌادة الحاصلة فً ان مقد FSHوالـ  LHلهرمونً الـ  Ovarian receptorsنظم المستقبالت المبٌضٌة ت

قد ال تنعكس على تراكٌزها فً دورة الدم وهذا قد ٌعود الى زٌادة ارتباط  FSHوالـ  LHتحرر كل من هرمونً 

للحوٌصلة  Theca cellsوخالٌا القراب  Granulosa cellsهذه الهرمونات بمستقبالتها فً الخالٌا الحبٌبٌة 

 المبٌضٌة.

نخفاض هرمون البروجسترون، فؤن هرمون االسترادٌول سوؾ ٌصل الى من ابعد ٌومٌن الى ثالثة اٌام 

 قبل االباضة LHوالـ  FSH والـ GnRHالتراكٌز التً تعمل على تحفٌز افراز كمٌات كافٌة من محرضات القند 

Pre-ovulatory  من خالل التؽذٌة العكسٌة الموجبةPositive feedback control  لتحت المهاد. موجات

بٌضٌة وبالتالً االفراز العالً من االسترادٌول. مالنمو السرٌع للحوٌصالت ال قبل االباضة تحفز FSH هرمون الـ

 بالنسبة لالناث.  شٌاعهذه التراكٌز العالٌة من االسترادٌول ضرورٌة ألظهار العالمات السلوكٌة لل

، وبذلك ٌمنع التحفٌز المفرط شٌاعخالل ال FSHتحرٌر الـ  Modulatesٌعمل على تنظٌم  Inhibinتحرر الـ 

Overstimulation  للمباٌض. الـInhibin  هرمون الـ  فًالمإثرFSH   فً اضمحالل  ربما ٌكون عامال

ولكنها لم تصل الى مرحلة النضج الضرورٌة  Growing stageالحوٌصالت التً تكون فً مرحلة النمو 

 Stimulates final maturationز النضج النهائً قبل االباضة تحف LHلحصول األباضة. ان موجة هرمون الـ 

ساعات  72-2وتبقى لمدة  شٌاعقبل األباضة تحدث خالل بداٌة ال LHللبوٌضة ومن ثم األباضة. ان موجة هرمون 

 LHتبقى لعدة اٌام. االباضة تتبع موجة هرمون الـ  اذفً أكثر األنواع. وعموما فؤن الفرس ٌختلؾ فً هذه المدة 

ساعة فً اناث  22-22و  Doesساعة فً اناث الماعز  32-32ساعة فً االبقار والنعاج،  32-12بحوالً 

 .Sowsالخنازٌر 

-1بعد االباضة ٌتكون الجسم االصفر عند موقع االباضة، تكون الجسم االصفر ٌحدث بسرعة وبعد االباضة بـ 

. العامل المساعد الذي ٌساعد شٌاعٌة الاٌام ٌمكن تمٌٌز هرمون البروجسترون حٌث ٌبدأ بالتحرر وٌبقى حتى نها 2

أو  ٌتآزر LH. عموما  فؤن هرمون الـ LH (Luteotropin)على تكوٌن ووظٌفة الجسم االصفر هو هرمون الـ 

مع  FSHهرمون  . تآزرLHاالخرى فً تنفٌذ او القٌام بوظائؾ هرمون الـ مع الهرمونات  Synergizesٌتعاون 

على الخالٌا الحبٌبٌة كما ان موجة البروالكتٌن فً نهاٌة  LHهرمون االسترادٌول ٌساعد فً تنظٌم مستقبالت الـ 

على الخالٌا الحبٌبٌة وعند االباضة تبدأ تفاعالت مع هذه الخالٌا  LHتساعد فً ادامة مستقبالت هرمون الـ  شٌاعال

وانتاج هرمون البروجسترون. المٌكانٌكٌة التً  Luteinizationر التً تإدي الى تحوٌلها الى خالٌا الجسم االصف

 على ادامة وظٌفة الجسم االصفر هً بزٌادة معدل جرٌان الدم من خالل الجسم االصفر. LHٌعمل بها هرمون الـ 

واالسترادٌول التً تحدث خالل فترة ما بعد  FSHمن هرمون الـ   Modurate surgesالموجات المعتدلة 

ربما تكون العوامل التً تحدد اختٌار ونمو الحوٌصلة او  شٌاعومرة ثانٌة فً منتصؾ فترة نهاٌة ال شٌاعال

الموجات العرضٌة فضال  على التالً. اٌضا  هذه الموجات  شٌاعالحوٌصالت التً ستحدث لها االباضة خالل ال

Episodic surges  من هرمونLH عوامل فً ادامة وظٌفة الجسم  ٌمكن ان تكون شٌاعالتً تالحظ خالل نهاٌة ال

 االصفر.
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 Luteolysis mechanism during estrus    لالبقار شياعحتلل اجلسم األصفر خالل دورة ال آلية

cycle in cows 

 Bovineفً األبقار. النسٌج األصفري لالبقار  شٌاعبعد ال 71-72تحلل الجسم األصفر ٌحصل بٌن الٌوم 
luteal tissue  ال ٌستجٌب عادة الى الـPGF1α شٌاعالفا حتى بعد الٌوم الرابع لل. 

 :مالتحلل الجسم االصفر ه تان المحتملتانالمٌكانٌكٌ

 في الجسم االصفر Blood flow انخفاض معدل جريان الدم - 

االنخفاض السرٌع فً معدل جرٌان الدم الى الجسم االصفر ٌعد واحدا من األفعال الرئٌسٌة التً ٌقوم بها الـ 
PGF1α  ساعات من  1الفا لتحلٌل الجسم االصفر. ومن المالحظ بؤن االنخفاض فً تزوٌد الجسم االصفر بالدم بعد

 Structuralمع بداٌة التحلل التركٌبً للجسم االصفر  Coincidentكالندٌن كان ٌتوافق احقن البروست
luteolysis ،ٌتم مالحظة اول انخفاض معنوي فً حجم الجسم االصفر. اذ 

 كالندين على خاليا الجسم االصفراالفعل المباشر للبروست -2

ٌنتج من االنخفاض فً تخلٌق الـ  Luteal cellsكالندٌن على الخالٌا الصفراء اان الفعل المباشر للبروست

cAMP  الذي ٌنتج طبٌعٌا باالستجابة الى هرمون الـLH  وتثبٌط الفعل الستٌروٌديSteroidogenic action  للـ

cAMP هذه التؤثٌرات سوؾ تزداد تدرٌجٌا  بانخفاض عدد مستقبالت هرمون الـ .LH.  وٌمكن توضٌح عملٌة انتقال

 (.2-2ى المبٌض من خالل الشكل )البروستاكالندٌن من الرحم ال

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( عملٌة انتقال البروستاكالندٌن من الرحم الى المبٌض2-2شكل )
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 Fertilization and pregnancy        ل ــــنـاب واحلـــاالخص

اصبح من الضروري زٌادة فرص الحمل الناجح من كل تلقٌحة لؽرض الحصول على كفاءة تناسلٌة عالٌة 

من معدالت التلقٌح واالخصاب، واالكثر من ذلك ان  المهم زٌادة كلسواء بالتلقٌح الطبٌعً او االصطناعً فمن 

 نكون قادرٌن على تمٌٌز االبقار ؼٌر الحوامل بالسرعة الممكنة لؽرض اتخاذ االجراء المناسب.

 Fertilization     ابــاإلخص

الواقع فً الجزء االخٌر من  Infundibulumالقمع من قبل نهاٌة  Ovumعند التبوٌض ٌتم التقاط البوٌضة 

، اذ تنتقل البوٌضة الى اسفل قناة نقل البٌض باتجاه الرحم بفعل حركة االهداب Fallopian tubeقناة نقل البٌض 

قع تحت سٌطرة الهرمونات ٌبوٌضات، وٌبدو ان انتقال البوٌضات الموجودة فً القمع والتقلص العضلً لقناة نقل ال

وزٌادة البروجستٌرون  Estrogens، اذ ان انخفاض االستروجٌنات Steroid hormonesالستٌروٌدٌة 

Progesterone .ستؤدي الى زٌادة سرعة انتقال البوٌضة خالل قناة نقل البٌض 

لقناة نقل البٌض بالقرب من نقطة التقاء االمبوال  Ampulla sectionٌحصل فً جزء االمبوال  عادة اإلخصاب

. فً االبقار تدخل البوٌضة الرحم Ampullary isthmus junctionوالتً ٌطلق علٌها  Isthmusبالبرزخ 

تكتسب الحركة وجزء من طاقتها  Mammalian spermsالحٌوانات المنوٌة للبائن اٌام بعد التلقٌح.  5-4خالل 

( عملٌة التقاط 1-7. وٌظهر الشكل )Epidydimisفً تلقٌح البوٌضة خالل مرورها بالبربخ التً تساعدها 

 البوٌضة من قبل القمع ومراحل انتقال البٌضة المخصبة الى الرحم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عملٌة التقاط البوٌضة من قبل القمع ومراحل انتقال البٌضة المخصبة الى الرحم1-7الشكل )
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 Sperm capacitation      ُــامليىيات ـاحلًىاىف ــتكً

داخل الجهاز التناسلً االنثوي  الحٌوانات المنوٌةهو نضج  Capacitation الحٌوانات المنوٌةالمقصود بتكٌؾ 

تكون مؽطاة بعدد من  الحٌوانات المنوٌةفً بداٌة الخمسٌنات.  Changو  Austinوأول من اشار الٌها الباحثان 

عملٌة االخصاب  فً الحٌوان المنويقسم من هذه البروتٌنات تعٌق و Sperm coating proteinsالبروتٌنات 

من ضمنها  Decapacitation factorsتوجد عوامل مضادة للتكٌؾ  Seminal plasmaوفً البالزما المنوٌة 

ؾ الزالة بعض مرحلة التكٌ الحٌوانات المنوٌةمجموعة من البروتٌنات تمنع عملٌة االخصاب. لذلك ٌجب ان تدخل 

-Bو  B-amylaseهذه البروتٌنات وقد لوحظ وجود بعض االنزٌمات فً الجهاز التناسلً االنثوي مثل 

glucoridenase  ًالـ  فًاذ تؤثر  الحٌوان المنويلها القابلٌة على احداث بعض التؽٌٌرات فGlycoproteins 

مخصب وٌتوقع زٌادة سرعته وقصر  حٌوان منويالمحٌط بالحٌمن وتعمل على تفككها وازالتها وٌتحول بذلك الى 

 عمره النه سٌتعرض الى مهاجمة الوسائل الدفاعٌة فً جسم األنثى.

 Mechanism of capacitation      فـُ التكًـكًـاىًـمًك

لوحظ ان االستروجٌن ٌتصل بمستقبالته الموجودة فً الرحم وقناة نقل البٌض وٌحفز الخالٌا االفرازٌة على 

ساعات فً االبقار  6من عملٌة التكٌؾ. وٌعتقد ان هذه العملٌة تتطلب  مما ٌزٌدافراز سوائل ؼنٌة باالنزٌمات 

ساعة من ظهور  18-11لتً تكون بحدود التبوٌض وا من عدة ساعاتقبل السبب ٌنصح بتلقٌح البقرة ولهذا 

وحصول اعلى نسبة اخصاب. وتشتمل عملٌة التكٌؾ  الحٌوانات المنوٌةتكٌؾ  الشٌاع على البقرة لضمان اعراض

 الحٌوان المنويوالجزء االمامً لؽشاء رأس  Acrosomeعلى تؽٌرات انزٌمٌة وتركٌبٌة لمنطقة االكروسوم 

 وهذه تتضمن:

 للكالسٌوم. زٌادة نفاذٌة االؼشٌة -1

 تؽٌٌر تركٌب االؼشٌة. -1

 .Adenyl cyclaseتنشٌط فعالٌة انزٌم األدٌنٌل ساٌكلٌز  -3

 .Acrosineالى الـ  Proacrosineتحوٌل بروتٌن الـ  -4

 Sperm activation and acrosome reaction  والتفاعل األكروسىمٌ احلًىاىات امليىيُتيشًط 

 Sperm activation     احلًىاىات امليىيُتيشًط 

فان قسم من البروتٌنات المحٌطة بالحٌمن تكون قد أزٌلت والعملٌة تبدأ فً  الحٌوانات المنوٌةخالل عملٌة تكٌؾ 

الرحم وتستمر فً قناة نقل البٌض وٌعتقد إن اؼلبها ٌحصل فً البرزخ. ان إزالة او تؽٌٌر البروتٌنات فً الؽشاء 

والتً ٌحصل فٌها ثالثة  Sperm activation الحٌوان المنويالساٌتوبالزمً للحٌمن تسمى بعملٌة تنشٌط 

 تؽٌٌرات:

 .Acrosomeاندماج الؽشاء الساٌتوبالزمً للحٌمن مع الؽشاء الخارجً للـ  -1

 .Tail movement الحٌوان المنويفً شكل حركة ذٌل تؽٌر  -1
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 Equatorial segmentو  Post nuclear capفً منطقتً الـ  الحٌوان المنويتؽٌر فً ؼشاء  -3

 وتحوٌلها من منطقة ؼٌر قابلة لالتصال الى منطقة قادرة على االتصال بالبوٌضة.

او ما ٌسمى بالـ  Activation factorٌسمى بعامل التنشٌط  الحٌوان المنويوجود عامل ٌسبب تنشٌط بوٌعتقد 

Facilitating molecule ات الخاصة بالمنطقة قد ٌكون مصدره السائل الحوٌصلً للبوٌضة او الكالٌكوبروتٌن

 .Glycoprotein of zona pellucidaالشفافة 

 Acrosome reaction     ٌــىمـل االكروســالتفاع

الدخول الى داخل البوٌضة  الحٌوان المنويٌستطٌع  ومن ثموهً العملٌة التً تتحرر بموجبها االنزٌمات 

موجودة فً منطقة  Proteolytic enzymesمن االنزٌمات الحالة  ا  انزٌم 11وخالل هذه العملٌة ٌتحرر 

 االكروسوم وأهم هذه االنزٌمات:

1- Corona penetrating enzyme (CPE). 

 .Pro-acrosineعلى هٌئة  ا  والذي ٌكون مخزون Acrosineاألكروسٌن  -1

3- Hyaluronidase. 

عملٌة االخصاب وبمعنى قرٌبا  من البوٌضة لكً تتم  الحٌوان المنويوهذه االنزٌمات ال تتحرر اال عندما ٌكون 

ٌكون فعال  الحٌوان المنويداخل الجهاز التناسلً.  الحٌوان المنوياخر فان هذه االنزٌمات ال تتحرر عندما ٌكون 

ساعات بعد التفاعل االكروسومً ثم تنتهً فعالٌته بسبب تحطمه من قبل الجهاز المناعً لالنثى، وكذلك  3-4

( كٌفٌة حصول عملٌة التفاعل 1-7) ٌبٌن الشكلانزٌماته. ونفسه بنفسه من قبل  الحٌوان المنويٌحطم 

 االكروسومً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٌن عملٌة التفاعل االكروسومًٌ( 1-7الشكل )
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 Spermatozoa transport     ُـىيــات امليـاحلًىاىال ــاىتق

فً حالة التلقٌح الطبٌعً ٌتم اٌداع السائل المنوي فً الجزء األمامً للمهبل بٌنما فً التلقٌح االصطناعً فانه 

 .Cervixمن المعتاد إٌداع السائل المنوي مباشرة فً بداٌة الرحم او فً عنق الرحم 

 Active andوالموجب  تنتقل فً الجهاز التناسلً األنثوي بفعل عملٌتً النقل الفعال الحٌوانات المنوٌة

passive transport وتشترك افرازات الخالٌا  الحٌوان المنوي، النقل الفعال ٌكون تأثٌره فً تنشٌط حركة ذٌل

خالل الرحم  الحٌوانات المنوٌة. اندفاع او تقدم الحٌوان المنويالطالئٌة للجهاز التناسلً األنثوي فً تفعٌل حركة 

. وقد اشارت بعض Spermatozoa reservoirالبرزخ ٌعمل كمخزن للحٌامن  ٌبدو أنها تكون سرٌعة جدا  وان

فً قناة نقل البٌض فً  الحٌوانات المنوٌةتقنٌة االمواج فوق الصوتٌة اظهر وجود  استعمالالبحوث الحدٌثة الى ان 

ؼضون دقٌقتٌن بعد التلقٌح. وال تتفق هذه النتائج مع نتائج باحثٌن اخرٌن اللذٌن اشاروا الى ان عملٌة االنتقال 

الى وقت قرٌب من  الحٌوانات المنوٌةالسرٌعة للحٌامن ؼٌر موجودة فً قناة نقل البٌض اذ تبقى خالٌة من 

 تائج البحوث المشار الٌها اعاله.التبوٌض وهذا قد ٌفسر التضارب فً ن

 الحٌوانات المنوٌةاما النقل السرٌع للحٌامن فٌبدو انه بسبب تقلصات رحم االنثى وقد ثبت حصول ذلك حتى مع 

 المٌتة التً وجدت فً مناطق مختلفة من الرحم وقناة نقل البٌض.

 Process of fertilization      ابــُ اإلخصــلًـعن

اإلخصاب عبارة عن اتحاد األمشاج الذكرٌة واالنثوٌة )خالٌا جنسٌة( لتكوٌن فرد جدٌد. البوٌضات والحٌامن 

وان اتحادهما ٌؤدي الى تكون البٌضة المخصبة  Haploidتحتوي على نصؾ العدد االصلً من الكروموسومات 

Zygote  الكروموسومات التً تحتوي على العدد االصلً منDiploid( كٌفٌة اندماج 3-7) شكلال وضحٌ. و

 وتكون البٌضة المخصبة. وتكون االنوٌة االولٌة واندماجها بالبوٌضة الحٌوان المنوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتكون البٌضة المخصبة وتكون االنوٌة االولٌة واندماجها بالبوٌضة الحٌوان المنوي( ٌبٌن كٌفٌة اندماج 3-7شكل )
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 :اآلتٌة الخطوات االخصابوتشمل عملٌة 

 .وحالتها البٌضة موقع -1

 .البٌضة مع الحٌوان المنوي مواجهة -1

 .البٌضة إلى الحٌوان المنوي دخول -3

 .الجدٌدة النواة تكوٌن بداٌة -4

 .األمشاج قترانا -5

 Ovum position and its state    مىقع البًضُ وحالتوا - 

 لالنقسدام الثانٌدة المرحلدة أثنداء فدً لبٌضدةل المندويالحٌدوان  بداختراق االخصداب ٌبددأ اللبونة الحٌوانات ؼالبٌة فً

 اختدراق فدان والخٌول الكالب فً ولكن First polar body األول القطبً الجسم انبثاق المتضمن للبٌضة االختزالً

 الجدزء فدً اللبدائن فدً االخصاب وٌتم. االختزالً لالنقسام الثانٌة المرحلة ابتداء قبل ٌكون قد للبٌضة الحٌوان المنوي

 المخاطٌدددة البروتٌنٌدددة الطبقدددة فدددان البدددٌض قنددداة انبدددورة البٌضدددة دخدددول وعندددد البدددٌض قنددداة انبدددورة مدددن األسدددفل

Mucoprotein coat الشفافة المنطقة أو الشفاؾ النطاق أو Zona pellucida ًمحاطدة تزال ال البٌضة تكسو الت 

 وفدً المبٌضدً الجرٌدب مدن رهداتحر عةسدا مندذ البٌضدة ترافق والتً Cumulus cells من الخالٌا الركامٌة بعناقٌد

 البدٌض قنداة خمدل عندد سدوٌا   المتحدررة أو المتالصدقة البٌدوض مدن العدٌدد تحدٌط الخالٌدا الركامٌدة فان الخنازٌر حالة

 بعدد تتفتدت قدد الخالٌدا الركامٌدة ؼالبٌدة فدان حدال أي وعلدى Eggs plug البٌدوض بعنقدود ٌددعى واحدد عنقدود لتشدكل

 .االخصاب عملٌة اتمام لحٌن وبعضها اآلخر ٌبقى مباشرة االباضة

 الخٌدول حالدة فً ولكن الحٌوانات ؼالبٌة فً قالئل أٌام ؼضون فً التنكص فهو مخصبةال ؼٌر البٌوض مصٌر أما

 .شهور لبضعة البٌض قناة فً تبقى قد فانها

 Spermatozoa counter with ovum     مع البًضُ احلًىان امليىٍمىاجوُ  - 

 ولكدن الحٌواندات ؼالبٌة فً المالٌٌن ألوؾ أو بمئات تقدر الواحدة الدفقة فً الحٌوانات المنوٌة عدد من الرؼمعلى 

 أكثدر تتجداوز لم المحتمل ومن نسبٌا   قلٌلة فانها االخصاب موقع حٌث االنبورة ةٌلؽا تنتقل التً الحٌوانات المنوٌة عدد

 فدً وذلدك فائقدة بسدرعة االخصداب موقدع تصدل الحٌواندات المنوٌدة ؼالبٌة ان من الرؼمعلى و حٌوان منوي ألؾ من

 وابددن( بددالجرذ شددبٌه) والهامسددتر والفددأر األرانددب مثددل الحٌوانددات بعددض فددً ولكددن التددزاوج بعددد ٌلددةقل دقددائق ؼضددون

الحٌواندات  فدان Rhesus monky ٌسدسالر وقدرد األبقدار المحتمدل ومدن واألؼندام والقدط( عدرس بدن شدبٌه) مقرض

 البٌدوض تنشدٌط أو تحفٌدز مدن تمكنهدا قبل Capacitation التكٌؾب تدعى والتً التؽٌرات بعض علٌها ٌطرأ  المنوٌة

الحٌواندات  لتكٌدؾ كدافً بوقدت االخصداب موقدع حٌدث االنبدورة تصدل البٌدوض فدان الدذكر االنفدة األصدناؾ هذه وفً

 بٌدوض خصوبة حٌاة مدة لكون وذلك أقل أو ساعة 14 ؼضون فً اإلخصاب ٌتم أن شرط األكمل الوجه على المنوٌة

 (.1-7 جدول) جدا   قصٌرة عامة بصورة اللبائن
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 *ًنٌنالج التطور درجةو والبٌوض الحٌوانات المنوٌة خصوبة مدى تقدٌر (1-7) جدول 

 .Hafez and Hafez ( 222)المصدر: 

 لحد قصٌرة أٌضا   الحٌوانات المنوٌة خصوبة حٌاة فترة فان Bat الخفاش عدا ما اللبائن جمٌع فان أخرى جهة ومن

 وعلدى. اإلخصاب على قدرتها فقدان قبل حٌوٌة أو سوٌة أجنة احداث على قدرتها تفقد قد الحٌوانات المنوٌة ان ثم ،ما

 أو للتدزاوج المناسدب التوقٌدت إتبداع الضدروري مدن فانده والبٌضدة الحٌوان المندوي من لكل الخصوبة حٌاة قصر اثر

 التلقدٌح او التدزاوج حددوث عندد واطئدة تكدون األبقار فً اإلخصاب نسبة فان المثال سبٌل وعلى ،التلقٌح االصطناعً

 االباضدة قبدل سداعة 14-6 ؼضدون فدً التدزاوج تم إذا علٌها الحصول ٌتم نسبة أعلى حٌن فً االباضة وقت فً اثناء

 اصددطٌاد أو التصدداق هددو بالبٌضددة الحٌددوان المنددوي التقدداء علددى تسدداعد التددً المهمددة العوامددل ومددن .(1-7)جدددول 

 دلدت فقدد ذلدك فضدال  علدى بالبٌضدة المحٌطدة Cumulus oopherous الركدام المبٌضدً بخالٌدا الحٌوانات المنوٌدة

 .الفئران فً الحٌوانات المنوٌة تكٌؾ فً مهما   دورا   تلعب الركام المبٌضً خالٌا ان على التجارب

  Spermatozoal entry into the ovum     يف البًضُ احلًىان امليىٍدخىل  - 

 :من كل اختراق علٌه ٌستوجب البٌضة فً الحٌوان المنوي دخولولؽرض 

 .البٌضة حول بقاءها حالة فً مٌةاالرك الخالٌا كتلة -1

 .الشفافة المنطقة -1

  Vitilline membrane المح ؼشاء -3

 

 

 باألٌام االباضة بعد بالساعات الخصوبة مدى

 صنف
 الحٌوان

 كٌسة الرحم داخل خالٌا 8 البٌضة المنوي الحٌوان
 أرومٌة

 والدة

 92 - 7  8-7  . -      -8 8 -2  األبقار

    -       -    8-  2  - 7 الخٌول

  7 -       -   .    -  8 -8  اإلنسان

 2 -9   .     .    -    -2  الفئران

   -2       .  8-    -2  األرانب

   -2     .      -8   -   الجرذان

    -    7-     .    -   8 -2  األغنام
    -     -   - 7.    2 -8 8 -   الخنازٌر

* مدى الخصوبة تقرٌبً كون الخصوبة تنخفض باستمرار وفً غضون ساعات. وبالنسبة للحٌوانات المنوٌة تتضمن مدة بقائها حٌة فً الجهاز 

للبٌوض تتضمن الوقت الذي تبقى حٌة منذ االباضة. ولكال الخلٌتٌن فالخصوبة تعتمد على عدة عوامل منها حالة  التناسلً األنثوي وبالنسبة

 الهرمونات فً األنثى ووقت التلقٌح وغٌرها ولذلك فمن الصعب إعطاء أرقام دقٌقة خصوصاً لوجود اختالفات ضمن األفراد واألصناف.
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 أو الزجداجً البدولً الحدامض مدادة نسٌج وخالل حركتها بفضل امٌةالرك الخالٌا كتلة خالل طرٌقها تشق والنطؾ

 اختدراق أمدا. Hyaluronidase الهٌالوٌوروندٌز إنزٌم بفضل Hyaluronic acid الهٌالٌورونك حامض أو الشفافً

 الثاقدب الجدزء وكدذلك Proteolytic enzyme لبدروتٌنل حال إنزٌم بفعل ٌتم فانه الشفافة للمنطقة الحٌوانات المنوٌة

 أخدرى جهدة ومدن. التكٌدؾ عندد Acrosome الطرفدً الجسدم وانفصدال ارتخداء بعدد Perferatorium المنطقة من

 البٌضة لكون وذلك قصٌرة لفترة المرحلة هذه فً البٌضة مع متصلة تبقى الحٌوان المنوي ان على األدلة بعض ٌوجد

 مددع Agglutination تالزنهددا الددى مؤدٌددة الحٌددوان المنددوي مددع تتفاعددل Fertilizin بددالفٌرتالٌزٌن تدددعى مددادة تنددتج

 أو ألكبداشل الحٌواندات المنوٌدة مدن المعدزول Acrosome الطرفدً الجسدم مسدتخلص فدان ذلدك فضال  على. البٌضة

 .األرانب لبٌوض Corona radiata الشعاعً التاج وتفتٌت الشفافة المنطقة إذابة على ساعدٌ األرانب أو الثٌران

 المدح ؼشاء سطح مع الحٌوان المنوي رأس اتصال تتضمن للبٌضة الحٌوان المنوي اختراق من األخٌرة والمرحلة

 .واستٌقاظها البٌضة تنشٌط بعد دقٌقة 33 حوالً تستؽرق والتً

 التلقٌح ومتطلبات السائل المنوي وخزن تخفٌؾ (1-7) جدول

 المفردات

السائل 
 المنوي
 المجمد

 السائل السائل المنوي

 الخٌول الخنازٌر األغنام األبقار األبقار

 5+ 15+ 5+ 5+ 196- (مئوٌة) الخزن درجة

 1 1 1 4 نهاٌة ماال (أٌام) الخزن مدة

سائل   سم  لكل التخفٌف نسبة

 ( سم) منوي

13-75 163 13 4 1 

 13-13 53 3.1-3.35 1 13-3.5 ( سم) التلقٌح حجم

 الحٌوانات المنوٌة تركٌز
 (ملٌون) للتلقٌح

15 5 53 1333 533 

 أثناء للتلقٌح المفضل الوقت
 الوداق

 وثانً أول النهاٌة اتجاه  نهاٌة - وسط نهاٌة - وسط
 ٌوم

 أو ٌوم كل
 ثانً

 الرحم الرحم عنق الرحم عنق الرحم الرحم السائل المنوي ترسٌب موقع

 من تلقٌحها الممكن االناث عدد
 الذكر

533 533    

 لكل تلقٌحها الممكن االناث عدد
 دفقة

533 1533 43 15 5 

 تلقٌحها الممكن االناث عدد
 اسبوعٌا

1533 4533 633 53 15 

 63-53 65 65 65 65-63 األولى للتلقٌح االخصاب نسبة
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الحٌوانات  تركٌز إعادة ٌستوجب وبعكسه صؽٌرة أحجام ٌفضل وكافً مقبول تركٌز ذو السائل المنوي كان إذا

 حٌوان منوي ملٌون 533 لتركٌز الواحد للشٌاع تلقٌحات ثالثة على اعتمادا   المخفؾ المنويالسائل  فً المنوٌة

 .تلقٌحة لكل متحركة

 :اآلتٌة مراحلالفً البٌضة )االخصاب( تشمل  الحٌوان المنويان عملٌة دخول 

 Cumulus cells (CC)للخالٌا الركامٌة  الحٌوان المنوياختراق  - 

ففً بعض االنواع تصل  ،طرٌقها خالل كتلة الخالٌا الركامٌة )فً حالة وجودها( الحٌوانات المنوٌةتشق  اذ

البوٌضة الى موقع االخصاب وهً ال تحتوي على هذه الخالٌا الركامٌة كما فً البقرة. انزٌم الـ 

Hyaluronidase  تركٌز لكتلة الخالٌا الركامٌة وقد لوحظ ان  الحٌوانات المنوٌةٌكون مهما فً دخول او اختراق

هذه االنزٌمات ٌختلؾ من حٌوان الى اخر وٌتكون هذا االنزٌم فً كل من مرحلتً الخالٌا النطفٌة الثانوٌة 

Secondary spermatocyte  والحٌمن الناضجSperm ًوعادة ما ٌكون موجودا فً منطقة الجسم الطرف 

Acrosome.  ًاما بالنسبة لمنطقة األكلٌل الشعاعCorona radiata بان انزٌم الـ  فٌعتقدCorona 

penetrating enzyme (CPE)  ًالموجود فً منطقة الجسم الطرفAcrosome  الحٌوان المنويٌسهل مرور 

 من هذه المنطقة.

 Zona pellucid (ZP)من خالل المنطقة الشفافة  الحٌوان المنويدخول  - 

 Ca+1اٌونات  وتؤديتتصل مع المنطقة الشفافة من خالل مستقبالت على سطح هذه الطبقة  الحٌوانات المنوٌة

 المتكٌؾ مع المنطقة الشفافة. الحٌوان المنويدورا  مهما التصال 

 وان المنويوالبوٌضة ٌتطلب وجود بعض التراكٌب على الؽشاء الساٌتوبالزمً للحٌ الحٌوان المنويان اتصال 

ٌقابلها بعض التراكٌب على سطح البوٌضة الناضجة تسمى بالـ  Sperm receptorsالمتكٌؾ والتً تسمى بالـ 

Zona binding site  بالـ  الحٌوان المنوي( وان اتحاد 4-7)صورةZP  ًدقٌقة. 13ٌستؽرق حوال 

 

 

 

 

 

 

 

موجودة على سطح كل من البوٌضة للمنطقة الشفافة والمستقبالت ال الحٌوان المنوي( تبٌن اختراق 4-7صورة )

 ٌوان المنويوالح
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 Vitelline membrane (VM) بغشاء المح الحٌوان المنوياتحاد  - 

مع سطح ؼشاء  الحٌوان المنويللبوٌضة تتضمن اتصال رأس  الحٌوان المنويوالمرحلة االخٌرة من اختراق 

من هذه المرحلة  بدءا  دقٌقة وتعد هذه المرحلة مهمة جدا  النه  33والتً تستؽرق  Vitelline membraneالمح 

الحٌوان البٌضة واستٌقاظها من سباتها. وقد اشار احد الباحثٌن الى ان رأس  Activationستبدأ عملٌة تنشٌط 

 Perinuclea القراب المجاور للنوٌة ؼطاءو Cytoskeletal coat الخلويمؽطى بالؽطاء الهٌكلً  ٌكون المنوي

theca (PT) ان الـ  اذ والتً ٌتم ازالتها فً هذه المرحلةPT ٌ حتوي على عامل منشط للبوٌضةOocyte-

activating factor .اذ ٌعتقد بانه مسؤول عن اعطاء بعض االشارات لؽرض تنشٌط البوٌضة 

 Pronucleus formation تكوٌن النواة االبتدائٌة  - 

من بٌن التؽٌرات الناجمة عن تنشٌط البوٌضة فً بعض االنواع مثل االبقار والخنازٌر هو انكماش حجم المح 

الموجود  الحٌوان المنويوفً الوقت نفسه فان رأس  Perivitelline spaceوطرح السوائل المحٌطة بحٌز المح 

نهائً له ٌماثل نواة الخلٌة الجسمٌة وٌطلق داخل المح ٌنتفخ وٌكتسب قوام هالمً وٌفقد شكله الخاص والتركٌب ال

 .Male pronucleusعلٌه بالنواة االبتدائٌة الذكرٌة 

ثم  الحٌوان المنويٌخرج من البٌضة حال دخول  1nd polar bodyاالنواع فان الجسم القطبً الثانً  اكثرفً 

النواة االبتدائٌة الذكرٌة ظاهرٌا  من  والتً تماثل Female pronucleusٌلٌها تكوٌن النواة االبتدائٌة األنثوٌة 

ثم ٌزداد حجمها الى عدة  هنفسالوقت حٌث النوٌات وتكوٌن الؽشاء النووي. وكال النواتٌن االبتدائٌتٌن تتطوران فً 

( االنوٌة 5-7أضعاؾ فً ؼضون ساعات وهما ٌمثالن المادة الوراثٌة لكل من الذكر واالنثى. وتبٌن الصورة )

 رٌة واألنثوٌة.االبتدائٌة الذك

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( االنوٌة االبتدائٌة الذكرٌة واالنثوٌة5-7الصورة )
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 Gametes syngamy    اقتران االمشاج - 

وهً عملٌة اندماج االنوٌة االولٌة الذكرٌة واالنثوٌة والتً تحصل بعد عملٌة تنشٌط البوٌضة، وفً االبقار 

 :ٌأتًوالخنازٌر ٌالحظ ما 

 .Vetelusالـ تقلص  -1

 .Perivitelline spaceخروج بعض السوائل الى فراغ الـ  -1

تقد بان هذه العملٌة تقع تحت تأثٌر واكتسابها شكال  جٌالتٌنٌا  وٌع الحٌوان المنويتضخم حجم  -3

 .Male pronucleus growth factorالعامل المنشط للنواة االبتدائٌة الذكرٌة 

% من 3.331الى البوٌضة وتقدر بحوالً  ن المنويالحٌوادخل منها ٌالرؼم من صؽر المساحة التً على 

 مساحة البوٌضة اال انها قادرة على احداث مجموعة من التؽٌرات على سطح البوٌضة.

 Syngamy    رتانــُ االقـــلًـعن

وجٌزة حٌث ٌحدث بعض االنكماش وااللتحام بٌنهما ثم  مدةواالنثوٌة تباشران االقتران بعد النواة الذكرٌة 

(. فً حالة اللبائن فان العمر الكلً للنواة االبتدائٌة ٌمتد على مدى 3-7تختفً النواتٌن واالؼشٌة النووٌة )شكل 

ساعة وكلما اقتربت نهاٌة االنشطار االول ٌبدأ ظهور مجموعتان من الجسٌمات الصبؽٌة لالبوٌن  13-15

Parents chromosomes  والتً تتحد فٌما بعد لتكوٌن مجموعة واحدة وهذه المرحلة تمثل الطور االول من

االنشطار الخٌطً االول وكما هو الحال فً اي انقسام خٌطً فان كل جسم صبؽً ٌنشطر طولٌا  وتنفصل 

رها االول النتاج اول االنصاؾ باتجاه النهاٌة المعاكسة للمؽزل االنشطاري. وبذلك فالبٌضة المخصبة تسلك انشطا

وكل من هذه الخلٌتٌن تحتوي على ضعؾ العدد  Early embryoخلٌتٌن وتدعى بالمضؽة او الجنٌن المبكر 

. الحٌوان المنويان نصفها اشتقت من البٌضة والنصؾ اآلخر من  اذاالصلً من الكروموسومات الممٌزة للنوع 

للبٌضة ولؽاٌة الطور االنتقالً لالنشطار األول  الحٌوان المنويمن اختراق  التً ٌستؽرقها االخصاب ابتداء   مدةوال

 (.3-7موضح فً الجدول )

 ( الفترة الزمنٌة لإلخصاب لدى بعض الحٌوانات المزرعٌة3-7جدول )

 وقت االخصاب )ساعة( النوع

 14 – 13 األبقار

 11 – 16 األغنام

 14 – 11 الخنزٌر

 11 األرنب

  98 المصدر: السعدي 

 Polyspermy    ُـىيــات امليـىاىـاحلًدد ـتع

ولكن عندما ٌتم دخول اكثر من  ZPعلى اختراق المنطقة الشفافة  ا  كون قادرٌ ا  واحد ا  منوٌ ا  حٌوانفان  فً العادة

وهً قلٌلة الحدوث فً اللبائن وتكثر فً  Polyspermy الحٌوانات المنوٌةتدعى الحالة بتعدد  حٌوان منوي
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ٌنتج  ومن ثمللذكر مع نوٌة اولٌة لالنثى  Pronucleus 2الطٌور وقد تحدث الحالة نتٌجة اتحاد نوٌتٌن اولٌتٌن 

 .Triploidy (3N)عنها بٌضة مخصبة ثالثٌة االنوٌة وتدعى بالـ 

 األنوٌة رباعٌة% 18 و األنوٌة ثالثٌة% 35 كانت الخنازٌر فًاحد الباحثٌن الحظ ان نسبة حدوثها 

Tetraploidy األرانب لدى الحمل فترة منتصؾ الى تعٌش انها لوحظ اذ تهلك ثم الحمل من معٌنة لمدة تعٌش وقد. 

 Block of polyspermy      اىل البىيضُ احلًىاىات امليىيُميع ظاهرَ تعدد دخىل 

الى البٌضة فان هناك عدة طرق لمنع هذه الحالة نذكر منها  الحٌوانات المنوٌةولمنع حصول ظاهرة تعدد دخول 

 طرٌقتٌن:

والتً تشمل تؽٌر فً  Fast block of polyspermy الحٌوانات المنوٌةالمنع السرٌع لتعدد دخول  -1

وتكون هذه العملٌة واضحة فً  Electrical blockالشحنة الكهربائٌة لؽشاء البوٌضة والتً ٌطلق علٌها احٌانا  

اذ  Sea urchinانات التً تحصل فٌها عملٌة االخصاب خارج الجسم وهً سرٌعة جدا  مثل قنفذ البحر الحٌو

 جدٌدة. حٌواناتٌحصل تؽٌر سرٌع فً الفولتٌة للؽشاء بحٌث ٌؽلق لمنع دخول 

والتً تتلخص بتؽٌر  Late block of polyspermy الحٌوانات المنوٌةالمنع البطًء لتعدد دخول  -1

ؼٌر قادر على االتصال بؽالؾ البٌضة، والذي  الحٌوان المنويبروتٌن معٌن فً ؼشاء البٌضة وبذلك ٌصبح 

لذلك نالحظ فً اللبائن وجود مٌكانٌكٌة سرٌعة وفعالة تمنع هذه الحالة تسمى  ،سرعان ما ٌعود الى وضعه الطبٌعً

Cortical reaction  مع البٌضة ٌؤدي الى تحرر الحبٌبات القشرٌة  ٌوان المنويالحاذ انه بمجرد اتحاد

Cortical granules  ماٌكرون تتحرر  3.5-3.1موجودة فً قشرة البٌضة وهً عبارة عن جسٌمات حجمها

 وبالنتٌجة Vitelline محوال ZPمنطقتٌن هما المنطقة الشفافة  فًوتؤثر  Exocytosisبعملٌة الطرح الخارجً 

تمنع دخول حٌامن جدٌدة. وهذه تعتمد على نوع الحٌوانات مثال  فً األؼنام والخنازٌر والكالب فان منع دخول 

وفً االرنب ٌكون على  Zona blockلذلك ٌسمى بالـ  ZPٌكون على مستوى المنطقة الشفافة  الحٌوانات المنوٌة

  .Vitelline blockفٌسمى بالـ  Vitelline membraneمستوى ؼشاء المح 

 Aging of gametes      ُـات امليىيـاحلًىاىادو ــتق

حدٌثة التكون  Spermsوالنطؾ  Ovaلؽرض الحصول على اعلى نسبة اخصاب ٌجب ان تكون البوٌضات 

لكل من البوٌضات والنطؾ ٌختلؾ باختالؾ  Fertile lifeتقرٌبا . العمر االخصابً  هنفسوبالعمر )طازجة( 

 (.4-7االنواع كما موضح فً الجدول )
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 ( ٌبٌن العمر االخصابً لكل من البوٌضات والنطؾ النواع مختلفة من الحٌوانات4-7جدول )

 العمر األخصابً )ساعة( األنواع

 البٌضة الحٌوان المنوي

 14-13 48-33 األبقار

 14-16 48-33 األغنام

 8-6 113-71 الحصان

 8-6 36-33 األرنب

 13-8 71-14 الخنزٌر

 14-6 48-18 اإلنسان

 

وتقل كلما تقدم عمر  الحٌوان المنويوٌالحظ من الجدول السابق بأن العمر االخصابً للبٌضة ٌكون اقل من 

، Early and late fetal deathالحٌوان. واهم مشكلة تحصل عند تقدم العمر هو هالك األجنة المبكر والمتأخر 

ٌفقد قدرته على االخصاب قبل ان ٌفقد قدرته على الحركة وان البوٌضة تفقد قدرتها  الحٌوان المنويوقد لوحظ بأن 

 .الحٌوان المنويعلى االخصاب اسرع من 

  Early embryonic development     رـٌ املبكــىر اجليًيـالتط

بعد االخصاب تبدأ البٌضة المخصبة فً تطورها بواسطة االنقسام الخٌطً بعملٌة تدعى باالنشطار 

Cleavage ان اول انشطار فً بوٌضة االبقار واالؼنام المخصبة ٌحدث فً الٌوم الثانً بعد التلقٌح. وفً االبقار .

اب. وبمرور الوقت تصبح البٌضة خلٌة فً الٌوم الثالث بعد االخص 16-8ٌمكن رؤٌة البوٌضة المخصبة ذات 

داخل المنطقة الشفافة للبٌضة  Morulaخلٌة او اكثر تسمى التوتٌة  16المخصبة على شكل كرة مؤلفة من 

بعد التسفٌد. وتستمر التوتٌة  6او  5وٌكون ذلك فً الٌوم  Mulberry shapeالمخصبة تشبه شجرة التوت 

والتً تحتوي على طبقة من الخالٌا  Blastocystالعصٌفً باالنقسام حتى تصبح كرة مجوفة تسمى بالكٌس 

والتً تكون مصدرا   Trophoblastالخارجٌة التً تحٌط بالكٌس العصٌفً تعرؾ بالخالٌا الجرثومٌة الؽاذٌة 

 (. 6-7و  1-7بالمواد الؽذائٌة )الشكلٌن لتزوٌد الجنٌن 

 

 

 

 

 من االخصاب وحتى مرحلة الكٌس العصٌفً ( ٌبٌن مراحل انقسام البٌضة المخصبة ابتداءا  6-7الشكل )
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ٌصبح لٌنا  بفعل االنزٌمات بعد الٌوم الثامن فان الطبقة الشفافة والتً تعمل كؽطاء واقً لكٌس العصٌفة سوؾ 

وبتٌار متجه  Ampullaزة من النفٌر وعلى ضوء ذلك فان السوائل المفر Hatchingوٌتناثر بعملٌة تسمى الفقس 

بعدها توقؾ العصٌفة اٌام  9-8تطوؾ بصورة حرة لمدة  اذل البٌضة المخصبة الى الرحم نحو الرحم ٌتم انتقا

طوفانها الحر وتضطجع فً مكان واحد على الجدار الرحمً ثم تمسك بعدئذ الى الجدار بواسطة اتصال سطحً 

 .Implantationاتصال الجنٌن المبكر )العصٌفة( بالجدار الرحمً تسمى باالنؽراس  ضعٌؾ. فعملٌة

تتطور  14تطاول الكٌس العصٌفً مكونا اتصاال  فٌزٌاوٌا مع االنسجة االمٌة. وفً الٌوم  المرحلةعقب هذه ت

 وهً: Germ layerالطبقات الجنٌنٌة الثالث 

والتً ٌتكون منها الحقا  كل من الجلد والشعر واالضالؾ والؽدة  Ectodermطبقة المضؽة الظاهرة  -1

 اللبنٌة وكذلك الجهاز العصبً.

 والتً ٌتكون منها القلب والعضالت والعظام. Mesodermالطبقة الجنٌنٌة الوسطى  -1

 والتً تكون بقٌة األعضاء الداخلٌة للحٌوان. Endodermطبقة األدمة الباطنٌة  -3

 بقات الجنٌنٌة واالنسجة المتكونة منها.( الط7-7وٌظهر الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الطبقات الجنٌنٌة واالنسجة المتكونة منها7-7الشكل )

 Maternalالى الجهاز األمً  Signalٌكون الجنٌن قد تطور بشكل كافً إلعطاء اشارة  16وبحلول الٌوم 

system  لمنع تحلل الجسم االصفرLuteolysis  والمحافظة على حٌاة الجنٌن ونموه. وعملٌة تحلل الجسم
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ولم ٌحصل لدٌها اخصاب وبذلك ٌتحلل الجسم  Open cowكون البقرة ؼٌر حامل االصفر والتً تحصل فً حالة 

الذي ٌفرز من بطانة الرحم لؽرض بدء دورة تناسلٌة جدٌدة تبدأ بالنمو  F1αاالصفر بفعل البروستاكالندٌن 

فً الٌوم  الحمل(. مدةلتبوٌض وهكذا )هذه العملٌة مشروحة فً موضوع التؽٌرات الهرمونٌة خالل الحوٌصلً ثم ا

 قد بدأت. Fetusتكون االعضاء االولٌة قد اكتملت وان المرحلة الجنٌنٌة المتأخرة  45

 تعتمد على مادة المح وافرازات الرحم المسماة بحلٌب الرحم Early embryoان تؽذٌة الجنٌن المبكر 

Uterine milk  ثم تتحول التؽذٌة بواسطة المشٌمة المكونة بعد االنؽراس. فً االبقار ٌحصل االنؽراس بحدود

-7)جدول  بعد االخصاب 56وفً الفرس فً الٌوم  ا  ٌوم 18-15بعد االخصاب وفً النعاج بعد مرور  35الٌوم 

5). 

 الحٌوانات المزرعٌة بعضتطور البوٌضة المخصبة وبعض الصفات التناسلٌة لدى ( 5-7جدول )

 النوع

وقت دخول 
البوٌضة 

المخصبة الى 
 الرحم

 وقت االنغراس
طول فترة 
 الحمل )ٌوم(

الوقت المناسب 
للتسفٌد بعد 

 الوالدة

تكرار حدوث 
 شٌاعدورة ال

 الصامتة

 191 - 174 شٌاعٌوم بعد ال 35 شٌاعاٌام بعد ال 4 البقرة
ٌوم  93 – 63

 بعد الوالدة
 مرارا

 163 – 143 شٌاعٌوم بعد ال 15 شٌاعاٌام بعد ال 4 النعجة

اعتٌادٌا فً 
الشتاء الذي ٌتبع 

ٌوم  45أو بعد 

 من الوالدة

 مرارا

 148 شٌاعٌوم بعد ال 13 شٌاعاٌام بعد ال 4 المعزة
كما هو الحال فً 

 النعجة
 مرارا

 مرارا اٌام 9حوالً  341 – 313 شٌاعٌوم بعد ال 56  الفرس

 الخنزٌرة
بعد اٌام  3-4

 التسفٌد
 مرارا اٌام 9 – 3 116 - 113 شٌاعٌوم بعد ال 13

 

 Pregnancy (Gestation)    لــنــاحل

هً تلك المرحلة التً ٌتم فٌها نمو وتطور الجنٌن داخل الرحم لؽاٌة تكامل نموه وخروجه من الرحم )الوالدة( 

الحمل حسب التؽٌرات الفسلجٌة التً تطرأ على الجنٌن بدءا  من البٌضة المخصبة لؽاٌة  مدةوعادة ما ٌتم تقسٌم 

 تكامله ووالدته الى ثالث مراحل رئٌسٌة هً:

 Zygote stage     مرحلُ البًضُ املخصبُ - 

والتً  Fertilized ovumتبدأ هذه المرحلة منذ اخصاب البٌضة بالنطفة والحصول على البٌضة المخصبة 

من الحمل. وتسمى بمرحلة البٌضة المخصبة لكونها تحتفظ بشكلها الكروي  13وحتى الٌوم  3تستؽرق من الٌوم 

خلٌة. ومن جملة التؽٌرات التً تحصل للبٌضة  64-31على الرؼم من االنقسامات التً تحدث فٌها لؽاٌة بلوؼها 
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ثم تنزل  Blastulaكٌس ٌدعى بالبالستوال )عصٌفة( وتصبح اشبه بال ZPالمخصبة هو انتزاعها لطبقتها الشفافة 

 Morulaاٌام تتم هجرة هذه الكتلة الخلوٌة التً تدعى بالتوتٌة  8-4من قناة البٌض وتتحرك بشكل حر وبعد فترة 

من قناة البٌض الى الرحم وتستمر باالنقسام حتى ٌبلػ حجمها بالدرجة الكافٌة لتمزٌق الطبقة الشفافة وتكوٌن 

ومن ثم تبدأ تراكم كتلة خلوٌة تدعى بكتلة  Blastocystداخلها والذي ٌؤدي الى تكون كٌس العصٌفة تجوٌؾ ب

والتً تكون االؼشٌة  Trophoblastتحاط بطبقة رقٌقة تدعى بالطبقة الؽاذٌة  Embryonic massالجنٌن 

نٌنٌة لؽرض التوافق المناسب الجنٌنٌة فٌما بعد. تستمر العصٌفة بالتحرك على الرؼم من نمو وتطور االؼشٌة الج

اما بالنسبة للحٌوانات  .Monotocus animalsفً الحٌوانات ذات الوالدة الواحدة وقرنٌه مع شكل جوؾ الرحم 

خر لٌتسنى لها اٌجاد مجاالت متساوٌة آفان العصٌفة تتحرك من قرن الى  Polytocus animalsمتعددة الموالٌد 

 قدر االمكان. نٌهضمن الرحم وقر

 Embryonic stage    حلُ اجليني املبكرمر - 

من  ا  ٌوم 45وتستمر فً االبقار لؽاٌة  16-11وتسمى بمرحلة التخلق الجنٌنً، تبدأ هذه المرحلة من الٌوم 

الحمل. وتتمٌز هذه المرحلة بتكوٌن االؼشٌة الجنٌنٌة وتكوٌن اعضاء الجسم المختلفة وتؽذٌته على الكٌس المحً 

فً االٌام االولى من هذه المرحلة بعد ان كان ٌعتمد على حلٌب الرحم من خالل اتصاله المباشر والضعٌؾ مع 

الجنٌن والرحم عن طرٌق اتصال االؼشٌة الجنٌنٌة جدار الرحم. وبتقدم هذه المرحلة ٌتم تطور االتصال بٌن 

الجنٌن لؽاٌة دخوله القرن حٌث ٌمتد على اكبر جزء من سطح الرحم كلما تقدم نمو  Chorionوخاصة الكورٌون 

 لؽرض الحصول على اكبر كمٌة ؼذائٌة وطرح فضالته الى االم. ؼٌر الحامل وذلك

ٌن وتخلٌق اعضاء جسمه مثل العٌنٌن ثم ٌحدث تكثٌؾ فً وٌباشر نمو وتطور الجنٌن فً هذه المرحلة بتكو

مكان التطور الخلقً مع تؽٌر فً شكل الكتلة الجنٌنٌة من الشكل الشبٌه بالكرة الجوفاء الى الشكل الطولً ومن ثم 

اتخاذه الشكل العام لصنؾ الحٌوان حٌث تتطور براعم االطراؾ الى اطراؾ اعتٌادٌة ثم ٌصؽر التقعر الجسمً 

نً الراس لالمام وٌباشر الجهاز العصبً والعظمً والهضمً )الكبد والبنكرٌاس( والجهاز التنفسً )الرئتٌن( وٌنح

من الحمل فً حالة  11-11وجهاز الدوران )القلب( بالنمو والتطور وقد ٌباشر القلب بوظٌفة النبض فً الٌوم 

ر وتنشأ الكلى واالجهزة التناسلٌة )حسب جنس االبقار مثال. ومن ثم تبدأ االوعٌة الدموٌة باالمتداد واالنتشا

 الجنٌن(.

 Fetal stage    مرحلُ اجليني املتقدو - 

ٌوما من الحمل فً االبقار وتعد  173من الحمل لؽاٌة الوالدة اي لؽاٌة  46او  45تمتد هذه الفترة من الٌوم 

ؽٌرات تطرأ على الرحم والجنٌن اطول فترة مقارنة بالمرحلتٌن السابقتٌن وعموما ٌرافق هذه المرحلة جملة ت

واالؼشٌة الجنٌنٌة والتؽٌرات الحاصلة فً الجنٌن معظمها تتركز على نمو وتطور اجزائه التً تكونت خالل 

مرحلة التخلق الجنٌنً. وفً بداٌة هذه المرحلة تتكون جفون العٌون وتصلب العظام وزٌادة فً حجم ووزن الجنٌن 

تطلبات الجنٌن الؽذائٌة بدرجة كبٌرة وحال الوصول الى هذه المرحلة من وطول االطراؾ اضافة الى زٌادة م

التطور والنمو تنخفض نسبة احتمال موت الجنٌن وعلٌه فان زٌادة حجم الجنٌن خالل هذه الفترة تزداد طردٌا مع 

 الحمل. مدةتقدم 
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 Fetal development and other changes     التطىر اجليًين والتغريات األخرى

الحمل وٌزداد المعدل بتقدم الحمل. فترة الحمل لدى االبقار تتراوح  مدةالتطور الجنٌنً ٌكون مضطردا  خالل 

وعلى سبٌل المثال تأثٌر األب  Sireٌوما وفً بعض االحٌان تعتمد على النوع وخاصة االب  185-173ما بٌن 

ٌتضح من الجدول بأن ثٌران اللحم االوربٌة اذ  (،6-7الجدول )طول فترة الحمل البقار الفرٌزٌان موضح فً  فً

 حمل اطول مقارنة بثٌران الفرٌزٌان والهٌرفورد.الفترة  تكون فٌها

 طول فترة الحمل البقار الفرٌزٌان فً( تاثٌر ساللة االب 6-7جدول )

Gestation (days) Sire breed 

 8  British Friesian 

 8  Herford 

 8  Charolais 

 8  Simmental 

 8  South Devon 

 8  Chianina 

 87 Blonde Aquitaine 

 87 Limousin 

 

وبالتأكٌد  43:63ٌبدو ان الحمل ٌحصل اكثر شٌوعا فً قرن الرحم االٌمن مقارنة باالٌسر والنسبة هً بحدود 

% من 1.4االٌمن. تقرٌبا  ولحد ما فان النشاط االكبر ٌكون للمبٌض نفسها فان الجسم االصفر ٌكون فً الجهة 

صول صعوبات فً الوالدة حوالدات الماشٌة تكون توأمٌة، والتوائم تمٌل الى ان تولد بصورة ابكر وهً عرضة ل

 واحتباس المشٌمة.

فً الماشٌة على عكس ما موجود لدى العدٌد من االنواع االخرى فان األؼشٌة الجنٌنٌة للعجول التوأمٌة تمٌل 

االوعٌة الدموٌة بٌن توائم االجنة  Anastomosisلبعض، االمر الذي ٌؤدي الى زٌادة تشابك للتداخل مع بعضها ا

فً االبقار، وهذا ٌعنً انه فً حالة فقدان احد األجنة فاالحتمال كبٌر ان ٌتم فقد الجنٌن الثانً، وتكون االجنة اكثر 

اذ ان  Inter sexualالتً تحمل خصائص الذكورة واالنوثة معا   Freemartin توأم الذكرعرضة لحالة 

الهرمون الجنسً الذكري التستوستٌرون من العجل الذكر ٌتداخل مع تطور الجهاز التناسلً االنثوي لتوأمه االنثى 

بالنسبة  وتكون هذه االناث عقٌمة وؼٌر صالحة للتربٌة، لذلك ٌنصح المربٌن بتسمٌنها واالستفادة من لحومها. اما

فانه من المرجح نفسه للتوأم المتماثل والمشتق من بوٌضة واحدة ملقحة او التوأم الناتج من بوٌضتٌن من المبٌض 

والتً تزٌد من فرصة فقدان  Overcrowdingان ٌبدأ تطورها فً نفس قرن الرحم مؤدٌة الى حالة التزاحم 

 احدهما ما لم ٌستطٌع ان ٌهاجر الى قرن الرحم المعاكس.
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 Hormonal changes during pregnancy    التغريات اهلرمىىًُ خالل فرتَ احلنل

 Estrogen production    اىتاج االسرتوجني

. وان كل من GnRHتطور الحوٌصالت المبٌضٌة ٌستمر خالل فترة الحمل كنتٌجة النخفاض مستوى افراز 

تنتج االستروجٌن، وان  Fetal placentaووحدة المشٌمة الجنٌنٌة  Ovarian folliclesالحوٌصالت المبٌضٌة 

خالل فترة الحمل  شٌاعهار عالمات الظتؽٌر نسب االستروجٌن والبروجسترون باالمكان ان تسبب لبعض االبقار ا

 ولكن هذا ال ٌكون عادة مصحوبا  بالتبوٌض. وٌجب ان ٌكون المربً حذرا  من هذه الحالة.

ٌنتج من االستروجٌن ذو المصدر الجنٌنً والذي  Estrone sulphateكبرٌتات االسترون فً الخنازٌر فان 

ان تركٌز كبرٌتات االسترون فً بالزما  .Endometriumٌرتبط بعد ذلك بالكبرٌتات فً الطبقة الداخلٌة للرحم 

 الحمل.الحلٌب لالبقار ترتفع تدرٌجٌا  خالل الحمل وان قٌاسها ٌعد وسٌلة لفحص أو تمٌٌز 

 Progesterone and it's الربوجشرتون وتأثريه املضاد لتخلل اجلشه االصفر اثياء احلنل

antiluteolytic effect during pregnancy 

التً تحصل  اهنفسالطرٌقة بتراكٌز البروجسترون فً البالزما والحلٌب ترتفع خالل االٌام االولى من الحمل  

هناك تقارٌر متضاربة عن الوقت الذي ٌبدء ، االصفر لدى االبقار ؼٌر الحواملفً المراحل المبكرة لتحلل الجسم 

نموذج االبقار ؼٌر الحوامل. وقد اشار عدد من الباحثٌن إفً االبقار الحوامل باالنحراؾ عن  P4فٌه البروجسترون 

عدم الى ت بحوث اخرى الى ان هذه المستوٌات تبدأ باالختالؾ بدءا  من الٌوم العاشر من التسفٌد، فً حٌن اشار

وجود اختالفات حتى الٌوم الثامن عشر بعد التسفٌد. وفً االونة االخٌرة اشارت البحوث الى ان االبقار التً ٌفشل 

حملها تمٌل الى ان ٌكون مستوى البروجسترون عندها منخفض فً المراحل المبكرة من الحمل. وٌبدو ان االبقار 

ون فً الٌوم الخامس بعد التسفٌد تكون اكثر عرضة النخفاض معدالت ذات المستوى المنخفض من البروجستر

  بقرة هولشتاٌن فرٌزٌان. 1118ٌظهر مسحا على  ( الذي7-7الجدول )الحمل لدٌها كما ٌالحظ من خالل 

 بعد التزاوج ومعدالت الحمل 5( العالقة بٌن تراكٌز البروجسترون فً الحلٌب عند الٌوم 7-7جدول )

Approximate pregnancy rate (%) Milk progesterone on day 5 (ng/ml) 

 13  1 

33 1-1 

43 1-3 

53  3 

 

 PGF1αضروري الدامة الحمل ولهذا السبب فأن تحرر الـ  P4وبصورة عامة ٌعد المستوى العالً لهرمون الـ 

والتً تكون معدومة فً البقرة  Luteolysisفً االوردة الرحمٌة ٌرتبط اعتٌادٌا بعملٌة تحلل الجسم االصفر 

بانتاج كمٌات كافٌة من بروتٌنات  ا  ٌوم 16الحامل. وهذا ٌتم تنظٌمه من قبل الجنٌن نفسه والذي ٌقوم بعمر 
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الخاصة به. لمنع زٌادة مستقبالت االوكسٌتوسٌن والتً  Trophectoderm ؽاذٌةطبقة الالمن  IFNtاالنترفٌرون 

 سترادٌول المفرز من الحوٌصالت المبٌضٌة.تتحفز بطرٌقة واخرى بواسطة اال

وهكذا فان االوكسٌتوٌسن المفرز من الجسم االصفر لن ٌتمكن من بدء المرحلة النهائٌة النتاج البروستاكالندٌن 

PGF1α  فان تركٌز البروجسترون سٌبقى والذي ٌعكس بقاء الجسم االصفر  17وبدال من االنخفاض فً الٌوم

 ولطول مدة الحمل.

فً بعض االنواع مثل الخنزٌرة والمعزة وجود الجسم االصفر ٌكون ضرورٌا الدامة الحمل على مدى فترة 

من الحمل. اذ ان الجسم  133الٌوم الحمل باكملها. وبالنسبة للبقرة فان بقاء الجسم االصفر ٌكون ضرورٌا لؽاٌة 

من الحمل  133مباٌض من البقرة بعد الٌوم االصفر ٌفرز البروجسترون خالل فترة الحمل باكملها واذا ازٌلت ال

ان المصدر الرئٌسً للبروجسترون فً البقرة الحامل خالل فترة الحمل الى فان الحمل سٌستمر، وهناك ادلة تشٌر 

للبروجسترون خالل فترة الحمل، لذلك  ا  وكذلك المشٌمة تعد مصدر Adrenal glandهو من الؽدة االدرٌنالٌة 

 رة لوجود هذٌن المصدرٌن.ٌستمر الحمل فً البق

 FSHوالـ  LHهرمون الـ 

ٌبقى مستمرا ، ففً  LHاالفراز النمطً للـ  وانفً البالزما ٌكون منخفض خالل الحمل.  LHمعدل تركٌز الـ 

ساعات ما بٌن االٌام  13نبضة/  1.6انخفض من  LHحول تكرار االفراز النمطً للـ  1983دراسة اجرٌت عام 

ٌعد  LHمن الحمل. وبما ان الـ  ا  ٌوم 163 – 153ساعات ما بٌن االٌام  13نبضة/  1.1من الحمل الى  63و  53

ٌكون كافً  LHهرمونا رئٌسٌا  لتحلل الجسم االصفر فً البقرة ؼٌر الحامل فان هذا المستوى المنخفض من افراز 

البروجستٌرون على االقل خالل المرحلة المبكرة من الحمل، ما لم تشترك مواد اخرى لها خاصٌة الدامة انتاج 

خالل الحمل ولكن  FSHهناك معلومات قلٌلة حول افراز الـ . Luteotrophic substanceتحلل الجسم االصفر 

منها الالكتوجٌن المشٌمً لمشٌمة تفرز هرمونات بروتٌنٌة ومن المنطقً االفتراض بافرازه بمستوٌات قلٌلة. ا

 .Gonadotrophic محرضات القند والتً لها خاصٌة

دراسات وجهود كبٌرة بذلت لفهم المٌكانٌكٌة التً تتحكم فً بدء وإدامة الحمل فً الحٌوانات الزراعٌة. وقد تم 

م. هذا الموضوع ٌعد التركٌز على مٌكانٌكٌة بقاء الجنٌن حٌا  فً رحم األم وحماٌته من العوامل المناعٌة لرحم األ

مهما  من وجهة نظر المربٌن بسبب ارتفاع نسبة فقدان األجنة. ومن المتوقع إجراء المزٌد من البحوث فً هذا 

 المجال خالل السنوات القادمة.

 Maternal recognition of pregnancy    لــنـللخ األوز ـمتًً

 قنداة فدً اٌدام 4-3 تبقى Zygote مخصبة بوٌضة عنها ٌنتج واالخصاب الناجح التلقٌح المزرعة حٌوانات اكثر فً

 وحمدل اخصداب هنداك بأن االم الى الجنٌن من Signal معٌنة اشارة هناك تكون ان وٌجب. الرحم الى تنزل ثم البٌض

 مدا وهدذا الجندٌن علدى والمحافظدة البروجسدترون انتداج ولٌسدتمر Luteolysis االصدفر الجسدم تحلل ٌمنع او لٌتوقؾ

 مدن الحرجدة المرحلدة بانهدا تعرٌفهدا وٌمكدن   Maternal recognition of pregnancy(MROP) بالدـ ٌعدرؾ

 .الحمل على والمحافظة االصفر الجسم تحلل الٌقاؾ لالم االشارة الجنٌن اعطاء
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 Maternal االم لنظام حضورها تؤشر لكً والبروتٌنات الستٌروٌدات وافراز بتصنٌع االجنة بقٌام تتمثل االشارة

system االٌام مابٌن االؼنام اجنة قبل من تنتج واطئة جزٌئٌة اوزان ذات حامضٌة بروتٌنات عن عبارة المواد وهذه 

 ٌشدابه البدروتٌن وهدذا Ovine Trophoblast Protein -1 (OTP-1) البداٌدة فدً سدمٌت وقدد الحمدل من 11 و 11

 (.OINF-T) ٌسمى اخر بروتٌن االمٌنٌة احماضه فً كبٌرة لدرجة

 الددورة فدً البروتٌندات هدذه حقدن ان لدوحظ فقدد جهازٌدا   ولدٌس( الدرحم فدً) موضدعٌا   ٌكدون البروتٌندات هدذه تأثٌر

 .االصفر الجسم بقاء فً تأثٌر له ٌكن لم الدموٌة الدورة فً او الرحمٌة -المبٌضٌة

. االصفر الجسم تحلل وتمنع PGF1 البروستاكالندٌن افراز او تصنٌع تؽٌٌر هو البروتٌنات هذه به تقوم عمل اهم

 للدرحم الداخلٌدة البطاندة مدن PGF1 انتداج تمندع الحمدل مدن 11 و 11 االٌدام مدابٌن الجندٌن مدن المفدرزة فالبروتٌندات

Endometrium ا  نمطٌد ٌكدون البروسدتاكالندٌن افدراز. النعداج فدً االصدفر الجسدم بتحلدل ٌقوم والذي Pulses (اي 

 الجسدم تحلدل عنهدا وٌندتج سداعة 14 خدالل نبضدات 5 الدى ٌصدل افدرازه معددل ان النعاج فً وجد فقد( قمم شكل على

 بؽٌدر مقارندة امدلوالح النعداج لددى معنوٌدا   تدنخفض النبضدات هدذه بدأن لدوحظ النعداج فً اخرى دراسة وفً. االصفر

 امدلوالح ؼٌدر للنعداج نبضدة 7.6 بدـ مقارندة امدلوالح النعداج لدى 15 و 14 االٌام بٌن ما نبضة 1.3 بلؽت فقد الحامل

 .هانفس المدة خالل

 تشدابه االبقدار لددى للحمدل االم تمٌٌدز طرٌقدة. الحمل من 19-16 االٌام بٌن ما ٌحصل للحمل االم تمٌٌز االبقار فً

 االوكسٌتوسدٌن تحفٌدز بدٌن مدا المباشدرة العالقدة خدالل مدن وضدوحا   اقدل انهدا مدن الدرؼم على االؼنام لدى ٌحصل لما

 .االبقار فً البروستاكالندٌن وافراز

 التدً( bTP-1) تشدمل والتدً المنخفضدة الجزٌئٌدة االوزان ذات الحامضدٌة البروتٌندات مدن عددد تندتج االبقار اجنة

 الداخلٌدة البطاندة(. bINF-T) وٌختصدر Bovine INF-T وٌسدمى INF-T كدـ ٌصدنؾ البدروتٌن وهدذا( OTP-1) تشبه

 مثدبط) Endometrial Prostaglandin Synthesis Inhibitor وهدو( EPSI) تندتج الحوامدل االبقدار فدً للدرحم

 اللٌنوٌدك حامض بأنه ٌبدو المثبط وهذا PGF1 تصنٌع بتثبٌط تحدٌدا   ٌقوم والذي( الرحم من البروستاكالندٌن تصنٌع

Linoeic acid  .واالراكٌددونٌك اللٌنوٌدك حدامض بدٌن ما النسبة بأن وجد وقد Arachidonic ًمصددر هد PGF1 

(PGF1 Precursor of . )تؽٌر وان الحامل بؽٌر مقارنة الحوامل االبقار لدى علىأ تكون النسبة هذه بأن وجد وقد 

 لحدد ادلدة والتوجدد. الحمدل لتمٌٌدز الحامدل االم للبقدرة مؤشرا   ٌكون الرحم النسجة الدهون تركٌب تؽٌر أي النسبة هذه

 .االؼنام لدى المادة هذه مثل وجود عن االن

 Mechanism of Interferon-Tau (INF-T)    تاو -مًكاىًكًُ تأثري األىرتفريون

 والنعداج والمداعز االبقدار لدى Uterine Endometrium للرحم المبطنة الطبقة على INF-T تأثٌر مٌكانٌكٌة ان

 تحلدل ٌمندع والدذي INF-T ٌفدرز الدذي( الجندٌن) Expanded blastocyst العصدٌفً الكدٌس توسدع خدالل من تكون

 بتثبددٌط INF-T تقددوم اذ. Maternal recognition of pregnancy للحمددل االم تمٌٌددز وبدددء االصددفر الجسددم

 خدالل مدن مباشدرة ؼٌر او مباشرة بصورة اما Endometrium للرحم المبطنة الخالٌا فً االوكسٌتوسٌن مستقبالت
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 خددالل مددن تعمددل فاالسددتروجٌنات. Estrogen Receptors (ER) االسددتروجٌن مسددتقبالت تصددنٌع تثبددٌط او منددع

 .(8-7كما موضح فً الشكل ) (Oxytocin R) االوكسٌتوسٌن مستقبالت عمل او بتنشٌط تقوم التً مستقبالتها

 االوكسٌتوسدٌن مسدتقبالت ؼٌداب او نقدص بالنتٌجدة فدً سدٌؤثر( ER) االستروجٌن لمستقبالت تثبٌط او منع أي ان

 المسار فً INF-T للـ المثبط التأثٌر بأن وجد وقد.  PGF1 الـ انتاج انخفاض فً سٌؤثر االوكسٌتوسٌن انخفاض وان

 مدن PGF1 تصنٌع تؽٌٌر او بتحوٌل ضروري ٌكونEnzymatic Pathway (Cyclo Oxygenases ) االنزٌمً

 PGE1 انتداج وزٌدادة PGF1 انتداج بانخفداض ٌكدون االتجداه تؽٌٌدر ان النعاج فً لوحظ وقد Arachidonic حامض

 .االصفر الجسم تحلل عدم على ٌعمل الذي الهرمون وهو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والماعز والنعاج االبقار لرحم الداخلٌة الطبقة على( INF-T) تاو االنترفٌرون عمل مٌكانٌكٌة( 8-7) شكل

 Maternal recognition of pregnancy in  متًًز األو للخنل لدى بعض احلًىاىات الزراعًُ

some farm animals 

 Ewe    النعجة - 

 بطاندة بواسدطة PGF1 انتداج تثدبط الحمدل من 11 والٌوم 11 الٌوم بٌن النعجة فً الجنٌن من المفرزة البروتٌنات

 مدن 16 والٌدوم 14 الٌدوم بٌن(  PGF1) لـ episodic دوري تحرر ٌتضمن النعجة فً االصفر الجسم تحلل.  الرحم

. االصدفر الجسدم ضدمور الدى مؤدٌدة سداعة 14/ نبضدات 5 الى وصوال   العدد فً النبضات هذه وتزداد.  الشٌاع دورة

 حدٌن فدً. الحمدل مدن 15 والٌوم 14 الٌوم بٌن نبضة 1.3 ٌبلػ الحوامل النعاج فً PGF1 لـ الدوري التحرر متوسط

 و االصدفر الجسدم مدن المتحدرر االوكسٌتوسدٌن. هانفسد المددة فدً امدلوالح ؼٌر النعاج فً نبضة 7.6 هو المتوسط ان

الحمل من خالل بناء الجسم  تٌثب

الجسم  تحطٌمالحمل من خالل  ٌنهً االصفر

 االصفر

Oxytocin 
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 مسدددتقبالت تكدددوٌن وٌنشدددط.  PGF1 مدددن الددددوري التحدددرر هدددذا ٌنشدددط النخامٌدددة للؽددددة الخلفدددً الفدددص مدددن( او)

 .التبوٌض قبل المبٌض حوٌصالت من الناتج االستروجٌن بواسطة الرحم بطانة فً االوكسٌتوسٌن

 الرحمٌدة الدموٌدة الددورة فدً حقنهدا عندد االصدفر الجسدم عمدر فدً تدأثٌر لهدا لدٌس الجندٌن مدن المفدرزة البروتٌنات

 تجوٌددؾ فدً infused تضدخ ان ٌجدب بدل systemic الجهازٌدة الدموٌدة الددورة فدً او utero-ovarian المبٌضدٌة

 التدأثٌر ذو المسدتخلص المركدب. جهدازي تدأثٌر لهدا ولدٌس الدرحم بطاندة فدً Local موضدعً تأثٌرهدا فدان لذا الرحم،

 بٌن االؼنام جنٌن من ٌنتج صؽٌر الجزٌئً وزنه حامضً بروتٌن هو antiluteolytic االصفر الجسم لتحلل المضاد

 Ovine trophoblast( OTP-1) لألؼنام االرومة الؽاذٌة بروتٌن البداٌة فً وسمً. الحمل من 11 والٌوم 11 الٌوم

protein. 

 تسددمى البروتٌنددات مددن لمجموعددة كبٌددر الددى حددد مشددابه البددروتٌن هددذا فددً االمٌنٌددة االحمدداض سلسددلة ترتٌددب

 Ovine لالؼنام تاو االنترفٌرون ٌسمى االنترفٌرونات من ا  خاص ا  نوع ناآل وٌصنؾ.  Interferons االنترفٌرونات

interferon-tau (OIF-T.) 

 الدرحم بطاندة فً والبروجسترون االستروجٌن مستقبالت اعداد ترتفع Cyclic ewes التناسل منتظمة النعاج وفً

 PGF1 مدن جددا   قلٌلدة كمٌدة الدرحم بطاندة تفرز البروجسترون تأثٌر وتحت. الدورة من 11 والٌوم الشٌاع موعد بٌن

 بالبروجسدددترون االعاقدددة بفتدددرة الفتدددرة لهدددذه وٌشدددار. االوكسٌتوسدددٌن او االسدددتروجٌن لتنشدددٌط حساسدددة ؼٌدددر وتبددددو

Progesterone block .مسددتقبالت عدددد نقددص النهاٌددة فددً عندده ٌنددتج طوٌلددة لفتددرة للبروجسددترون التعددرض لكددن 

 مسدتقبالت عددد ونقدص. االسدتروجٌن مسدتقبالت تكدوٌن زٌادة عنه ٌنتج البروجسترون تأثٌر ونقص ، البروجسترون

 مسدتقبالت تخلٌدق بزٌدادة الدرحم لبطاندة ٌسدمح الدرحم بطاندة فدً االسدتروجٌن مسدتقبالت عددد وزٌدادة البروجسترون

 الفص( او) و االصفر الجسم من المفرز لالوكسٌتوسٌن حساسة الرحم بطانة تصبح ان ذلك عن وٌنتج. االوكسٌتوسٌن

 وتنشدٌط الدرحم بطاندة فدً االوكسٌتوسدٌن مسدتقبالت ٌتوسدطه الدذي) باالوكسٌتوسدٌن التنشدٌط. النخامٌدة للؽددة الخلفً

 االراكٌددونٌك حدامض تحوٌدل ٌزٌدد (Protein Kinase C) كداٌنٌز بروتٌن انزٌم 1nd messenger الثانً مرسالال

arachidonic acid لـ دوري وافراز ، البروستاكالندٌنات الى PGF1 وفدً. ذكره سبق كما االصفر الجسم وتحلل 

 االسدتروجٌن مسدتقبالت تكدوٌن ٌثدبط 11 والٌدوم 11 الٌدوم بدٌن الجنٌن من الناتج تاو االنترفٌرون فان الحوامل النعاج

. االصدفر الجسدم مدن المفدرز لالوكسٌتوسدٌن الحساسدٌة ونقدص االوكسٌتوسدٌن مسدتقبالت عدد زٌادة عدم الى وٌؤدي

 المقددر Critical threshold الحدرج المستوى من اقل مستوى الى PGF1 لـ النبضً االفراز تقلٌل الى ٌؤدي وهذا

وال توجد ادلة فً النعاج الحوامدل علدى وجدود العامدل المثدبط لتخلٌدق البروسدتوكالندٌن  .ساعة 14 كل نبضات 5 بـ

 .Endometrial prostaglandin synthesis inhibitor (EPSI)فً بطانة الرحم 

 Cow    البقرة - 

 االم ادراك نمددوذجإو الحمددل مددن 19 والٌددوم 16 الٌددوم بددٌن الحمددل لحدددوث االم( تمٌٌددز) ادراك ٌحدددث البقددرة وفددً

 تنشدٌط بدٌن مباشدرة عالقدة وجدود الواضدح مدن لٌس لكن ، النعجة فً ٌحدث لما كثٌرا   مشابه البقرة فً الحمل لحدوث

 الجزٌئدً الدوزن صدؽٌرة حامضدٌة بروتٌندات مدن عدددا   االبقدار جنٌن ٌنتج. البقرة فً PGF1 وتحرر االوكسٌتوسٌن
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( oTP-1) ومثدلbovine trophoblast protein 1 (bTP-1 . ) البقدري الؽذائٌدة الجرثومدة بدروتٌن تشدمل والتدً

 (.bIFN-T) البقري تاو انترفٌرون وٌسمى( INF-T) تاو كانتروفٌرون ٌصنؾ البروتٌن هذا فان االؼنام فً الموجود

 Endometrial الدرحم بطاندة فدً البروسدتاكالندٌن لتخلٌدق المثدبط العامدل تندتج الحوامل االبقار فً الرحم بطانة

Prostaglandin Synthesis Inhibitor (EPSI )تخلٌددق ٌثددبط الددذي PGF1  .حددامض اندده ٌبدددو العامددل وهددذا 

(  PGF1 لتخلٌدق االولٌدة المدادة) االراكٌددونٌك حدامض الدى اللٌنولٌٌك حامض نسبة ان ، Linoleic acid اللٌنولٌٌك

 تركٌدب فدً للتؽٌدرات حاسدم دور وجدود الدى ٌشدٌر ممدا. الحامدل ؼٌدر االبقدار فً عنه الحوامل االبقار فً كثٌرب اعلى

 . البقرة فً الحمل على االم تعرؾ على الرحم انسجة فً الدهون

 Mare    الفرس - 

 8 الٌدوم مدن flushings الدرحم افدرازات وفدً للدرحم الورٌدي الدم فً( PGF1) مستوى ٌزداد الشٌاع دورة عند

 وجدود فدً( PGF1) تخلٌدق وٌقدل. البروجسدترون انتداج وتوقدؾ االصدفر الجسدم ضدمور حددوث عندد 16 الٌدوم الى

 افدرازات وفدً الرحمدً الورٌددي الددم فدً( PGF1) من جدا   منخفضة مستوٌات بها توجد الحوامل االفراس.  الحمل

 ( .PGF1) لـ حساس الحوامل وؼٌر الحوامل االفراس من كل فً االصفر الجسم. الرحم

 مدن 16-13 االٌدام بدٌن ٌومٌدا   مدرة 13-13 االخدر القدرن الدى القدرون احدد مدن الدرحم تجوٌؾ داخل الجنٌن ٌهاجر

 الجندٌن مدن نداتج أي الواضدح مدن ولدٌس. الرحم بطانة من( PGF1) انتاج تحوٌر او لتثبٌط محاولة فً ربما ، الحمل

 ٌندتج الخٌدل جندٌن نأ وجدد الحمدل مدن 13 الدى 8 االٌدام وبدٌن. الدرحم بطاندة مدن( PGF1) انتاج تحوٌر عن مسؤول

 الجزٌئٌة اوزانها رئٌسٌة بروتٌنات عدة الجنٌن ٌفرز كما. واالسترون االسترادٌول تشمل والتً االستروجٌنات وٌفرز

 ادوار او البروتٌنددددات هددددذه ادوار تحدٌددددد ٌددددتم ولددددم. دالتددددون 65333 و 43333 الددددى 33333 و 11333 حددددوالً

 داخدل الجندٌن تثبٌت فً تشترك الجنٌن استروجٌنات فان ذلك ومع. االم بواسطة الحمل تمٌٌز فً الجنٌن استروجٌنات

 حالددة فددً كمددا) االصددفر الجسددم علددى المحافظددة فددً فعالددة انهددا ٌتبددٌن ولددم. الحمددل مددن 16 الٌددوم عنددد الددرحم تجوٌددؾ

 فدً االم بواسدطة الحمدل لتمٌٌدز الالزمدة االشدارة تدوفر الجندٌن مدن المفدرزة البروتٌندات ان المحتمل ومن( . الخنزٌرة

 داخدل الجندٌن تدأثٌرات. الدرحم بطاندة مدن( PGF1) انتداج( ةمباشر ؼٌر او ةمباشر ةبطرٌق) تثبٌط طرٌق عن الفرس

فدً  الجندٌن حٌداة فدً حاسدما   دورا   تلعدب الجندٌن هجدرة ان حٌدث الددم طرٌق عن ولٌس موضعٌة تكون الرحم تجوٌؾ

 .الحمل من المبكرةالمرحلة 

 Sow   الخنزٌرة - 

 انتدداج مدددد.  الخنزٌددرة فددً الحمددل حدددوث االم الدراك االشددارة هددً النددامً الجنددٌن بواسددطة االسددتروجٌن انتدداج

 التدً الفتدرتٌن كدال. الصدفراء االجسدام بابقداء ٌسدمح الحمدل مدن 33 الدى 14 واالٌدام 11 ، 11 االٌام بٌن االستروجٌن

 عمدر الطالدة ضدروري المرحلتٌن كال فً االستروجٌن تنشٌط ان اذ حاسمة تبدو الرحم بطانة االستروجٌن فٌها ٌنشط

 ٌندتج الشدٌاع دورة مدن 14 و 11 االٌدام فدً( estradiol benzoate مثل) خارجً استروجٌن حقن. االصفر الجسم

 دورة من 15 الى 11 االٌام خالل( estradiol valerate) من عالٌة جرعات حقنو. االصفر الجسم عمر اطالة عنه

 وتسدمى( . ٌدوم 114) الطبٌعٌدة الحمدل فتدرة عدن قلٌال   اطول او مساوٌة لمدة الصفراء االجسام ابقاء عنها ٌنتج الشٌاع
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 تشددمل والتددً) البروتٌنددات مددن مجموعددة الخنزٌددر جنددٌن وٌفددرز.  Pseudopregnancy كدداذب حمددل الحالددة هددذه

 .االصفر الجسم عمر فً تؤثر ال لكنها( االنترفٌرونات

 مسدتقبالت اعدداد. للحمدل المبكدرة المرحلدة او الددورة مدن العاشر الٌوم حتى لالستروجٌن تستجٌب ال الرحم بطانة

 ثابتدة وتبقدى ، 5 الٌدوم حتى الشٌاع بداٌة من تزداد الحامل الخنزٌرة او ؼٌر الحامل الخنزٌرة من كل فً االستروجٌن

 المسدتقبالت وجدود مدن الدرؼمعلدى  االنسدجة فدً لالسدتروجٌن االسدتجابة عددم. 15 الٌدوم بعد تقل ثم ، 11 الٌوم حتى

 االسددتروجٌن لمسددتقبالت ٌسددمح العاشددر الٌددوم بعددد البروجسددترون عددائق ازالددة. البروجسددترون ثددرأ الددى ٌعددزى ربمددا

 بطاندة مدن البدروتٌن وافدراز تخلٌدق تنشدٌط تشدمل الجندٌن اسدتروجٌنات رٌاثتد. الجندٌن استروجٌنات لتأثٌر باالستجابة

 .البروستاكالندٌنات افراز فً والتؽٌر الكالسٌوم افرازو الهستامٌن افرازو الرحم

 تدنخفض لكنهدا.  الشدٌاع دورة مدن 16 الٌدوم الدى 11 الٌوم بٌن المبٌضً الرحمً الدم فً( PGF1) كٌزاتر ترتفع

 ومدن. كدذاب حمل بها التً او الحامل الخنزٌرة فً 16 الى 11 االٌام بٌن المبٌضً الرحمً الورٌدي الدم فً جوهرٌا  

 للخنددازٌر Uterine discharge الددرحم افددرازات فددً معنوٌددا   مرتفعددة( PGF1) تركٌددزات تكددون االخددرى الناحٌددة

 حجدز تسبب لكنها. الرحم فً( PGF1) انتاج تثبط ال انها تبدو االستروجٌنات فان لذا. كاذب حمل بها والتً املوالح

(PGF1 )ًافراز ان كما. الرحم تجوٌؾ ف (PGF1 )ًالدرحم تجوٌدؾ ف (خدارجً افدراز Exocrine )ؼٌدر ٌجعلهدا 

 تٌدار عدن بعٌددا   PGF1 افراز اتجاه تعدٌل) الجنٌن الستروجٌنات التأثٌرات وهذه. االصفر الجسم تحلل لتسبب متاحة

 .الخنزٌرة فً للحمل االم لتمٌٌز ووسٌلة   ا  نمط تعد( الدم

 لتؽطٌدة قدرن كدل فدً االقدل علدى جنٌندٌن وجود وٌجب الحمل، الستقرار الرحم قرنً كال فً الحمل ٌوجد ان ٌجب

 على الموجود الحمل على المحافظة عادة الخنازٌر تستطٌع وال(. PGF1) افراز ومنع الرحم بطانة من كافٌة مساحة

 الجسددم وضددمور تحلددل تسددبب الددرحم قرنددً احددد مددن المفددرزة( PGF1) الن( unilateral) الددرحم مددن واحددد جانددب

 تعمدل للحمدل االم بتمٌٌدز والمرتبطدة الجندٌن مدن المفرزة العوامل ان الى اٌضا   ٌشٌر وهذا. المبٌضٌن كال فً االصفر

 ٌنتج( PGE1) البروستاكالندٌنات من ثانً نوع وٌوجد. الدموٌة الدورة طرٌق عن ولٌس الرحم بطانة على موضعٌا  

 لتخلٌدق االصفر الجسم بتنشٌط وٌقوم المبٌضً الرحمً الورٌدي الدم فً افرازه وٌستمر الحمل اثناء الرحم بطانة من

 .االصفر للجسم المحللة( PGF1) تأثٌرات من حماٌة ٌوفر وكذلك. البروجسترون
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 Fetal membranes      غصية اجلنينيةاأل

 بتالنمو االستتمرار من ٌتمكن لن Blastula العصٌفة كٌس فان فسٌولوجٌا   المبكر الجنٌن وتطور نمو لزٌادة بالنظر

 تنشت  خاصتة اؼشتٌة بتكتوٌن شتراٌب لتاا( Uterine milk ًالرحمت حلٌبال) الرحمٌة االفرازات على اعتمادا   والتطور

 علتى الحصتول لؽتر  اال  رحت  جتدار وبتٌن بٌنت  وثٌت  ارتباط احداث على تعمل Ectoderm الخارجً جداره من

 جهتتة متتن المناعٌتتة المتتواد بعتت  فضتت   علتتى اال  متتن والمعتتادن واالمتت   والفٌتامٌنتتات الكلوكتتوز متتن الكتتافً الؽتتاا 

 االتصتال) راسؽفتاالن. اختر  جهتة متن التد  التى الكتاربون اوكستٌد ثتانً وؼتاز( البتول) الٌورٌتا مثل فض ت  وطر 

 التتً Fetal membranes الجنٌنٌة االؼشٌة تكوٌن فً االولى الخطوة ٌعد Implantation( الرح  بجدار المباشر

 : هً الجنٌنٌة واالؼشٌة ،Truma الكدماتعلى الجنٌن من  الفٌزٌائٌة المحافظة اجلوالمهمة من  بالجنٌن تحٌط

  Yolk sac     حـس املـكي - 

 الجنتٌن فتان الت  ومت  الطٌتور بٌتو  مت  مقارنتة جدا   قلٌلة الزراعٌة الحٌوانات بٌضة فً الموجودة المح كمٌة ان

 السفلٌة الجنٌن حافة وان ٌضمحل ما وسرعان Primitive gut االبتدائٌة الداخلٌة االحشا  من ٌنش  محً كٌس ٌؤلؾ

 المح كٌس فان حال أي وعلى بعد فٌما الجنٌن لجس  االساسٌة االحشا  لتكون الداخل نحو تنطوي ما سرعان( البطنٌة)

 الممتصتة الؽاائٌتة المتواد حاملتة المتح كتٌس جتدار علتى الدموٌة االوعٌة تتطور اا الؽاائٌة بالمواد الجنٌن بتزوٌد ٌقو 

 او اللفائفً الؽشا  محل  وٌحل ٌنتهً ما وسرعان محدودة المحً الكٌس هاا عمل مدة ان. الجنٌن الى الرح  حلٌب من

 ( االؼشٌة الجنٌنٌة.1-8وٌظهر الشكل ) ،الوشٌقً

 Amniotic membrane        ون(ـي )االمينـلـاء الســالػص -2

 متن تتت لؾ نفستها الطٌتة وهتاه( البطنٌتة) الستفلٌة الجنتٌن جوانتب احتد طٌتة متن ٌنشت  والتاي للجنٌن االقرب الؽشا  هو

 الستلوٌة الطٌتة وتنمتو Ectoderm الخارجً االدٌ  واالخر  Mesoderm االوسط االدٌ  احداهما ادٌمٌتٌن طبقتٌن

.  Amnion بالستلً ٌعترؾ الجتدران متزدو  بكتٌس الجنتٌن احاطتة لؽر  وٌتداخ ن ٌلتقٌان حتى الجنٌن ظهر فو 

 وستط  فتً وستابحا   معلقتا   الجنتٌن ٌجعتل ًصتاف بستائل  ٌمتل ثت  الحمل من عشر الثامن الٌو  فً السلً الؽشا  ٌتكون

 بطتن فتً لت  المجتاورة( االحشتا ) الداخلٌة واالعضا  الخارجٌة الكدمات ضد الجنٌن لحماٌة كوسادة ٌعمل فهو وبال 

 الكتٌس هتاا ستوائل فان الوالدة وعند. ب  المحٌطة باالؼشٌة الجنٌن التصا  ن م على ٌساعد فهو ال  فض   على اال ،

 .وتمزٌق  ارهفجان بعد الوالدة لقناة وكمزٌت السلً كٌس تمزٌ  مثل الرح  عن  فتح على تعمل

 Chorionic membrane      ي(ـيمـون )املصـوريـاء الكــغص -3

 لكتتٌس الخارجٌتتة الخلوٌتتة الطبقتتة متتن ٌنشتت  مباشتترة التترح  بطانتتة وٌ متتس بتتالجنٌن ٌحتتٌط التتاي الختتارجً الؽشتتا 

 Ectoderm الخارجً االدٌ  م  ٌستمر الؽشا  وهاا Trophoblast العصٌفة يابؽا وٌدعى Blastocystالعصٌفة 

 الؽتتاائً بتتاالدٌ  ٌتتدعى فانتت  وبتتال  Embryonic disc الجنٌنتتً القتتر  او الجنٌنٌتتة الخلوٌتتة الكتلتتة متتن المتكتتون

 Mesoderm االوستتط ل دٌتت  الجستتمٌة الخ ٌتتا بواستتطة تقوٌتتت   توتتت(، 2-8)شتتكل  Trophectoderm الختتارجً

 وفً. Trophoderm يااؽال االدٌ  او Serosa المصلً بالؽشا  ٌدعى وقد السلوي الؽشا  تكوٌن فً تشتر  والتً

 المصتلً فالؽشتا  بعتد فٌمتا امتا الؽاائٌتة المتواد امتصتا  هتو المصتلً الؽشتا  ٌؤدٌت  التاي االستاس الدور فان البداٌة

 بنقتل ٌقتو  والاي Chorionic membrane( Chorion الكورٌون) المشٌمً الؽشا  لتكوٌن سوٌا   تحدانٌ واللفائفً

 (.والجنٌن اال  بٌن الرئٌس الممر) اال  الى الجنٌن من الجنٌنٌة الفض ت ونقل للجنٌن اال  من الؽاائٌة المواد
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 Allantoic membrane         ويس(ـة )االلنتــاء الوشيقــغص -4

 out-pouching لتوست  نتٌجتة وٌنشت ( Amnion) والسلً( Chorion) دالسخ بٌن ٌق  مزدو  ؼشا  عن عبارة

 الؽشتا  هتاا ٌقتو  ٌوما   26 عمر البقرة جنٌن بلوغ وعند ٌوما   23 بعمر الجنٌن فً Hind gut الخلفٌة الداخلة االحشا 

 وٌتصتل. المصتلً والؽشتا  الستلً الؽشتا  متابٌن الواقت  المجتال بتاحتوا  ٌقتو  ثت  ومتن الجنتٌن نهتاٌتً علتى باالمتداد

 وتكتتون Umbilical cord الستتري الحبتتل داختتل الممتتتدة Urachus المربطتتا  بواستتطة المثانتتة متت  اللفتتائفً الؽشتتا 

 الختارجً جتداره فتان اللفتائفً الؽشتا  فتً توست  حصتل وكلما.  Urinary receptical للجنٌن بولً كمجم  وظٌفت 

 ٌصتتبح وبتتال  Chorion( الكورٌتتون) الستتخد بتدورهما ٌؤلفتتان الؽشتتا ان وهتتاان المصتلً الؽشتتا  متت  متصتت    ٌصتبح

 المؤلتؾ المتزدو  والؽشتا . (1-8) لشتكلٌنا فتً موضتح كمتا( واللفائفً السلً) وكٌسٌن اؼشٌة ةباربع ا  محاط الجنٌن

 Allanto-chorion اللفتائفً المشتٌمً بالؽشتا  ٌستمى ما ؼالبا   اللفائفً للؽشا  الخارجٌة والطبقة المصلً الؽشا  من

 الدموٌتة االوعٌتة بتٌن والؽتازات الؽاائٌة المواد تبادل ٌت  خ ل  ومن الرح  بطانة وٌواج  الدموٌة باالوعٌة ؼنً وهو

 ٌتدعى واال  الجنتٌن بتٌن االتصتال فتان وعلٌت  Diffusion النضتح او التنافا طرٌ  عن ل   الدموٌة واالوعٌة للجنٌن

 . Placentation المشٌمً باالتصال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االؼشٌة الجنٌنٌة االربعة المحٌطة بالجنٌنتوضح ( 1-8) الشكلٌن
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 ( ٌبٌن طبقة االدٌ  الؽاائً الخارج2ً-8شكل )

 Fetal fluids     ةــنيـل اجلنيـالسوائ

 ةاربعت وجتدتو( 1-8 جتدول) معقتدة فٌهتا ه تست التتً واالفرازات( وااللنتوٌسٌة ٌةنوٌناالم) الجنٌنٌة السوائل مصدر

 جلتتد وكتتال  والهضتتمٌة والبولٌتتة التنفستتٌة االجهتتزة) وهتتً واالفتتراز االمتصتتا  عنتتدها ٌحتتدث قتتد االقتتل علتتى امتتاكن

 االلنتوستً التجوٌتؾ التى Mesonephros المتوستطة الكلٌة بواسطة المتكون البول ٌمر االؼنا  جنٌن وفً(. الجنٌن

 ٌمتر الت  بعتد. الحمتل متن 99 الٌتو  حتتى( والسترة المثانتة قمة بٌن االلنتوٌس من الرفٌ  الجز ) المربطا  طرٌ  عن

 ومن ث  Urethra البول مجر  قناة واتساع المربطا  انسداد بسبب وال  االمنٌونً الكٌس الى متزاٌدة بكمٌات البول

 .االؼنا  لد  الحمل من االخٌر الجز  فً االمنٌونً للسائل ا  رئٌس ا  مصدر ٌكون الجنٌن بول فان

 من االفرازات مثل الحٌوانات من اخر  انواع فً االمنٌونً السائل وتركٌب كمٌة فً تؤثر اخر  مصادر وتوجد

 المستتمر والتبتادل الهوائٌة، والقصبة الرئتٌن ،Buccal mucosa الفمٌة المخاطٌة قةبالط ومن ، للجنٌن اللعابٌة الؽدد

 .االمنٌونً والسائل والجنٌن اال  بٌن

 دورة وجتود مت  االمنٌتونً والستائل للجنتٌن الدموٌتة والتدورة لت   الدموٌتة التدورة بتٌن للمتا  سترٌ  تبادل وٌحدث

 ستحب او ابتت ع طرٌت  عتن الستوائل الجنتٌن ٌزٌتل كمتا (.اال  التى االمنٌونً السائل الى الجنٌن الى اال ) للما  جدٌدة

 .التنفسٌة الحركات اثنا  الجنٌن رئتً الى االمنٌونً السائل

 وتتزداد الحمتل فتً كثٌترة تؽٌرات تظهر فانها وااللنتوٌسٌة االمنٌونٌة التجاوٌؾ من الجنٌنٌة السوائل لحج  بالنسبة

 .الحمل مدة طوال الجنٌنٌة السوائل احجا 
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 ( اوج  الشب  واالخت ؾ بٌن السوائل الجنٌنٌة1-8جدول )

 السائل اللفائفً )االلنتوٌس( السائل السلً )االمنٌون(

 شفاف وعدٌم اللون. - 

 مائً فً بداٌة الحمل ومخاطً فٌما بعد. -2

 ،(5معدل الحجم )لتر( فً نهاٌة الحمل هً: )االبقار  -3

)االفراس (، 5.8(، )الماعز 5.5(، )النعاج 4)الجاموس 

 .(3سم 25 (، )الخنازٌر 5

 شفاف ذو لون اصفر شاحب. - 

 مائً القوام طول فترة الحمل. -2

االبقار ) معدل الحجم )لتر( فً نهاٌة الحمل هً: -3

(، )االفراس  (، )الماعز  (، )النعاج 9(، )الجاموس 9.5

 (.3سم 55 (، )الخنازٌر 3 

 ٌحتوي على بروتٌنات وانزٌمات ودهون وزاللٌات. -4

 وظٌفته: -5

 حماٌة الجنٌن من الكدمات. - أ

 منع التصاق الجنٌن مع الغشاء السلً. - ب

ٌساعد على تزٌٌت قناة الوالدة وانزالق الجنٌن اثناء  - ت

 الوالدة.

 قتل الجراثٌم. - ث

 ٌحتوي على ٌورٌا وسكرٌات وزاللٌات. -4

 وظٌفته: -5

 حماٌة الجنٌن من الكدمات. - أ

 خزن فضالت الجنٌن وخاصة البول. - ب

 اثناء الوضع. توسٌع قناة الوالدة - ت

 سباحة الجنٌن. - ث

ٌفرز ممن الظهارة السلوٌة وكلٌة الجنٌن وقسم منه  -6

 من افرازات الجنٌن اللعابٌة واالنفٌة والبلعومٌة.

ٌفرز من الظهارة اللفائفٌة اضافة الى ما ٌتم طرحه  -6

 من بول الجنٌن وما ٌمتصه من الجوف الرحمً.

اذ ٌحصل استسقاء سلوي نتٌجة للتشوهات الجنٌنٌة  -7

 اضعاف الحجم السوي. 5 ٌبلغ حجمه لغاٌة 

ٌحصل استسقاء لفائفً نتٌجة الضطراب االوعٌة  -7

 امثال الحجم السوي. 5 -5 الدموٌة اذ ٌبلغ الحجم لغاٌة 

فً حالة تلوثه بالبراز الجنٌنً ٌصبح لونه اصفر  -8

 مخضر وٌكون دلٌل على هالك الجنٌن.

 غامق.فً حالة زٌادة تبول الجنٌن ٌصبح لونه اصفر  -8

قد ٌحتوي على كرات من الشعر اثناء الحمل الطوٌل  -9

 للجنٌن العمالق.

قد ٌحتوي على كرات شعرٌة خصوصاً لدى اجنة  -9

 االبقار.

 

 وهرمونتات وانزٌمتات والكترولٌتتات اٌضتٌة مكونتات علتى تحتتوي فانهتا الجنٌنٌتة السوائل تركٌب الى بالنسبة اما

 العدٌتد علتى تحتتوي Umbilicus السترة متن القرٌبتة وال ستٌما ل منٌون الداخلٌة الطبقة فان المجترات وفً. وؼٌرها

 بتتالك ٌكوجٌن ؼنٌتتة وهتتً Amniotic plaques نٌونٌتتةما( بقتت ) صتتفائح تستتمى منفصتتلة بتتارزة دائرٌتتة مراكتتز متتن

 الجنتٌن جتنس لتشتخٌ  تستتعمل قد خ ٌا على االمنوٌنً السائل ٌحتوي كما. الحمل من االخٌرة المرحلة فً وتختفً

 .الوالدة قبل
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 متن ٌتكتون التاي) االلنتوٌستً السائل اما ، وظائؾ عدة وٌؤدي الجنٌن ٌؽمر حٌويسائل  :االمنٌونً السائل وظٌفة

 فقتتد وٌمنتت  الجنتتٌن لب زمتتا االزمتتوزي الضتتؽط علتتى ٌحتتافظ فانتت ( Hypotonic urine االزموزٌتتة متتنخف  بتتول

 .الدموٌة اال  دورة الى السوائل

 Embryonic blood circulation     نـة يف اجلنيـويـالدمالدورة 

 المشٌمة فً ٌحدث باالوكسجٌن الد  تزوٌد ان عدا البالػ الفرد فً الدموٌة بالدورة شبٌهة الجنٌن فً الدموٌة الدورة

 توجت  bypasses جانبٌتة طتر  او Shunts تحتوٌ ت عتدة لهتا الجنتٌن فتً الدموٌتة الدورة ان كما.  الرئتٌن من بدال  

 فتتً التد  متن كبٌتر جتز  ٌحتول ducts venosus الورٌتتدي المجتر  فمتث   . االنستجة التى باالوكستجٌن المشتب  التد 

 االٌ  لتحاشً Caudal vena cava الخلفً االجوؾ الورٌد الى الكبد عن بعٌدا    Umbilical vein السري الورٌد

 الشترٌانً التد  معظت  ورود ٌحتول ductus arteriosus الشترٌانً المجر  ان كما( . والفرس الخنزٌرة فً ماعدا)

 .الفعالة ؼٌر الرئتٌن عن بعٌدا   االورطً الى الرئوي

 Placenta    ةــمــاملصي

 الط ئٌتة الطبقتة مت ( الكورٌتون) الختارجً الجنٌنتً للؽشا  الخارجً السطح بٌن االتصال تمثل السخد او المشٌمة

 الجنتٌن التى اال  د  دختول لؽتر  والت  Placentation  بالتسخد االتصال هاا مثل على ٌطل  وقد اال  رح  لجدار

( التنفستً الجهتاز مقتا ) الؽتازات وتبتادل( الهضتمً الجهتاز مقتا ) الؽاائٌتة المتواد نقتل عملٌتة التمتا  بالعكس والعكس

 الى السخد ٌقس  وعلٌ ( . البولً الجهاز مقا ) الجنٌنٌة الفض ت وطر ( المناعً الجهاز مقا ) المناعٌة المواد وتبادل

 واالمً الجنٌنً الد  بٌن مباشر خلط والٌوجد maternal االصل امً خرواآل  Fetal االصل جنٌنً احدهما جزئٌن

 ستطح علتى المنتشترة الدموٌتة االوعٌتة التد  ٌتدخل ثت  ومن السخد جزئً خ ل من التنافا او النضح طرٌ  عن ٌت  بل

 الستترة منطقتتة فتتً الستتري الحبتتل عبتتر الجنتتٌن تتتدخل التتتً الرئٌستتٌة الدموٌتتة باالوعٌتتة تنتهتتً والتتتً اللفتتائفً الؽشتتا 

Umbilicus اوعٌة ةث ث على السري الحبل وٌحتوي: 

 .الجنٌن الى اال  من واالوكسجٌن الؽاائٌة المواد ٌنقل اا : Umbilical vein السري الورٌد -1

 .اال  الى الجنٌن من الكاربون اوكسٌد وثنائً الفض ت ٌنقل اا :Umbilical artery السري الشرٌان -2

 . اللفائفً الكٌس الى الجنٌن كلٌتً من البول ٌنقل اا : Urechus المربطاء -3

 المشتٌمة فت ن والجنتٌن، اال  جست  بتٌن المختلفتة المتواد نقتل بتستهٌل المتمثتل للمشٌمة االساسً لهدؾا وفض   على

 وافتراز بتخلٌت  المشتٌمة تقتو  الثتدٌات اؼلتب فتً. Major endocrine organ ا  رئٌستٌ ا  افرازٌت ا  عضتو تعتد اٌضتا

 واالستتتتتتروجٌنات Progestins البروجستتتتتتٌنات) وتشتتتتتمل Steroid hormones الستتتتتتٌروٌدٌة الهرمونتتتتتات

Estrogenes .)محرضتات ومنهتا النتوع علتى اعتمتادا   وال  البروتٌنٌة، الهرمونات من عدد اٌضا   المشٌمة تنتج كما 

 Placental المشتتٌمٌة وال كتوجٌنتتات Relaxin والرٌ كستتٌن Chorionic gonadotropins المشتتٌمٌة القنتتد

lactogenes .اال  وجس  الجنٌن من لكل الفسلجً االدا  فً عمٌقة ت ثٌرات لها المشٌمٌة الهرمونات. 
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 Types of placenta in farm animals      م لدى احليوانات الزراعيةئانواع املصا

 والخنتازٌر الخٌتول تمتلت  الخصتو  وجت  علتى الزراعٌتة الحٌوانات ففً ، المشائ  النواع عدٌدة تصنٌفات هنا 

 كافتة علتى ومنتشترة عدٌتدة زؼابتات علتى حاوٌتا   ٌكتون( الكورٌتون) الستخدي الؽشا  كون Diffused منتشرة مشٌمة

 الفلقتتً الستتخد لتتدٌها فتتان والمتتاعز واالؼنتتا  االبقتتار امتتا. التترح  بطانتتة باٌتتاخ متت  تتعشتت  بتتدورها والتتتً الستتخد اجتتزا 

 الترح  خباٌتا مت  واتصتالها Cotyledon بالفلقتة تتدعى ثابتتة امتاكن فتً تتحتد المشٌمٌة الزؼابات اا( الفلقٌة المشٌمة)

. Placentome الستتتخد او بالمشتتٌمة ٌتتدعى واتحادهمتتتا Caruncles اللحٌمتتات منطقتتة فتتتً االختتر  هتتً المحتتددة

 (.3-8شكل ) مقعرة والماعز االؼنا  وفً محدبة االبقار فً اللحٌمات تكون وعموما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح المشٌمة الفلقٌة حٌث تكون محدبة فً االبقار ومقعرة فً النعا 3-8شكل )

 زٌتادة أي ان بالتاكر الجتدٌر ومتن.  لحٌمتة 129-89 بٌن عددها وٌتراو  صفوؾ ةاربع شكل على موزعة وتكون

 ثانوٌتة او اضتافٌة فلقتات بتكتوٌن تقتو ( الفلقتً الستخد اات) االبقتار فتان الحمتل اثنتا  الؽاائٌتة للمتواد الجنٌن حاجة فً

 . Adventitions placentome االضافً بالسخد تدعى

 الزؼابتتات فتتان التتوالدة بعتتد الجنٌنٌتتة االؼشتتٌة لفتتظ دعنتتف المشتتٌمة متتن النتتوعٌن ولكتت  الزراعٌتتة الحٌوانتتات وفتتً

 ٌرافت  وال الترح  انستجة فتً تقتو  او تخرٌتب أي تحتدث وال ستحب او ت ثٌر أي دون هً كما تخر  قد الكورٌونٌة

 Non التستاقطٌة ؼٌتر Apposed المتجتاورة المشتٌمات صتنؾ تحتت تصتنٌفها ٌمكتن لتاا. دمتوي نتزؾ حتدوث الت 

deciduate هتاا تحتت الواقعتة المشتٌمات وتتمٌتز.  والخنتازٌر والخٌتول واالؼنتا  والمتاعز االبقار فً الحال كماهو 

 بوجتود ٌتمٌتز التاي الثتانً الصتنؾ امتا. االمٌة واالجزا  الجنٌنٌة االجزا  بٌن صمٌمً تداخل لها لٌس بانها التصنٌؾ

 ٌحتدث لتاا ، التوالدة عنتد بٌنهمتا االنفصتال صتعوبة مسببا   االمٌة واالنسجة الجنٌنٌة االنسجة بٌن ٌنش  صمٌمً اتصال
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 او Canjoined المتصتتل بالستخد ٌتتدعى الستخد متتن النتوع وهتتاا. دمتوي نتتزؾ حتدوث ٌرافقتت  االمٌتة ل نستتجة تمتز 

 .واالنسان كالقردة العلٌا واللبائن واالرانب والقوار  والقطط الك ب فً الحال كماهو deciduate المتساقطة

 الجنٌنتً الستخد بتٌن الفاصتلة النسٌجٌة الطبقات بعدد ع قة ل  تساقطً ؼٌر او تساقطً كان سوا  المشٌمة نوع ان

( الدموٌتة االوعٌتة وجدار رابط ونسٌج ظهارٌة) طبقات ث ث ٌتضمن الجنٌنً السخد فان العمو  وعلى االمً والسخد

 ولكتن الجنٌنتً للستخد مماثلة طبقات ىلع ٌحتوي االخر فهو االمً السخد اما. المزرعة حٌوانات كافة فً جدوت والتً

 .الحٌوان نوع باخت ؾ طبقات  تختلؾ

 استابٌ  عتدة تستتؽر  بل فجائٌة عملٌة تكن ل  الرحمٌة االجزا  م  الجنٌنٌة االؼشٌة اتصال ان بالاكر الجدٌر ومن

 هتاا ٌتطتور ومتن ثت  المبكتر للجنتٌن راسؽتاالن عملٌتة لتستهٌل الط ئٌتة طبقتها Caruncles اال  لحٌمات خ لها تفقد

 .اال  رح  فً بقائ  مدة حاجت  بكل بامداده ٌستمر وان. المتطور الجنٌن احتٌاجات لسد ًكاف اسلوب الى راسؽاالن

 Attachment and implantation        األرتباط واالنػراس

وفً اكثر الحاالت ٌسب  عملٌة االنؽراس تفاعل قوي بٌن  ،االنؽراس هً المرحلة االولى من تطور المشٌمة

 Endometrialوالخ ٌا الط ئٌة المبطنة للرح   Embryonic trophoblastطبقة االدٌ  الؽااي الجنٌنً 

epithelial cells ٌعرؾ هاا التفاعل بااللتصا  وAdhesion  او االرتباطAttachment كما ان االرتباط .

الموجودة على كل من بطانة الرح  والخ ٌا  Microvilliللزؼٌبات  Tight intertwiningٌتطلب اشتبا  قوي 

سوؾ لن تتحر  بسهولة من تجوٌؾ الرح . وفً كل  Blastocystالجنٌنٌة. بعد االرتباط ف ن الكٌسة االرومٌة 

ف ن االجنة تتوزع على مسافات متساوٌة ومتباعدة فً بطانة  Multiple offspringاالنواع اات الموالٌد المتعددة 

وفً بع  الحاالت تتطلب هجرة  Uterine contractionsلٌة تبدو كنتٌجة للتقلصات الرحمٌة الرح  وهاه العم

.ان ت ثٌر Transuterine migrationمن احد قرنً الرح  الى اآلخر  Migration of embryosاالجنة 

 Embryonic and maternalاالنؽراس فً كل الحاالت هو ألعطا  تطاب  متٌن بٌن االنسجة الجنٌنٌة واالمٌة 

tissues  على اٌة حال ف ن هنال  اخت فات كبٌرة بٌن االنواع فً عملٌات االنؽراس خصوصا  فٌما ٌتعل .

. أن االنؽراس فً البشر Maternal tissueاو امكانٌة اخترا  الجنٌن للنسٌج االمً  Invasivenessباالنتشار 

ل  ث ثة انماط اساسٌة من االنؽراس تصنؾ استنادا  الجنٌن بعم  الى بطانة الرح . هنا Erodingٌتضمن اخترا  

 فً الرح  وهً: Blastocystالى الموق  المفتر  للكٌسة االرومٌة 

فً هاا النوع ٌتوس  الجنٌن الى حج  كبٌر قبل االنؽراس، ث  ٌبقى فً مركز الرح .  :Centricمركزي  - 

 تتضمن االمثلة آك ت اللحو  والمجترات والخٌول والخنازٌر .

الكٌسة االرومٌة تكون صؽٌرة وتؽرس على احد جوانب الرح ، تتضمن  :Eccentricغٌر مركزٌة  -2

 االمثلة الجراان والفئران.

الكٌسة االرومٌة تكون صؽٌرة وتنتشر )تختر ( البطانة الط ئٌة للرح  الى النسٌج  :Interstitialبٌنٌة  -3

ٌدعى هاا النوع من االنؽراس بالتعشٌش )عمل و subepithelial connective tissueالرابط تحت الط ئً 

. Guinea pigsوخنازٌر ؼٌنٌا  humansواألنسان  Primates، وٌوجد هاا النوع فً القرود Nidationعش( 

 (.4-8وٌمكن توضٌح االنماط الث ثة من االنؽراس فً الشكل )
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 مختلفة من الحٌوانات ( ٌوضح االنماط االساسٌة ل نؽراس الموجودة فً انواع4-8شكل )

 

المفرزة من المبٌ  لها اهمٌة كبٌرة  Steroid hormonesلقد اصبح من الواضح ان الهرمونات الستٌروٌدٌة 

فً تهٌئة بطانة الرح  لألنؽراس والمساهمة فً عملٌة االنؽراس نفسها. فً بع  االنواع ف ن البروجسترون 

Progesterone واع اخر  ف ن األستروجٌن لوحده ٌبدو كافٌا ، بٌنما فً انEstrogen  والبروجسترون ٌبدوان

 ضرورٌان لألنؽراس.

االخت فات الموجودة بٌن انواع الحٌوانات فً عملٌة االنؽراس اال ان توقٌت االنؽراس ٌتفاوت بٌن  فض   على

حٌوان وآخر. فً الحاالت الطبٌعٌة ف ن االرتباط واالنؽراس ٌحصل ضمن اٌا  قلٌلة بعد وصول الكٌسة االرومٌة 

Blastocyst  ان ٌت خر الى الرح ، وفً العدٌد من الحٌوانات ف ن االنؽراس ٌمكنDelayed  طوٌلة من  مددالى

السبات الجنٌنً  مرحلةتدعى  Quiescent stateتدخل الكٌسة االرومٌة فً حالة خمود  المدةالزمن وخ ل هاه 

Embryonic diapause وسٌلة تستخد  لتنظٌ  وقت الوالدة لال  ف ن  ٌحصل  عده. ان ت خٌر االنؽراس ٌمكن

 .Unfavorableمناسبة عندما تكون الظروؾ البٌئٌة ؼٌر 

 Placental structure and classification    ةـيب وتصنيف املصيمـترك

من افراز الهرمونات ونقل نفسها على الرؼ  من الحقٌقة القائلة ب ن كل انواع المشائ  تؤدي العملٌات االساسٌة 

تختلؾ مشائ   اا. بائنالعوائل المختلفة للالمواد الؽاائٌة، اال ان هنال  اخت فات مهمة فً التركٌب والوظٌفة بٌن 

 Gross andالبشر والخٌول واالبقار والك ب عن بعضها اخت فات كبٌرة وعلى ك  المستوٌٌن الشكلً والنسٌجً 

histologic levels كما انها تختلؾ فً بع  الوظائؾ المحددة ،Certain functions  اات االهمٌة السرٌرٌة

Clinically important  مثل قابلٌتها على نقل الكلوبٌولٌنات المناعٌةImmunological globulins   من اال

 الى الجنٌن.

 Strikingان مشائ  اؼلب انواع اللبائن لها ممٌزات تركٌبٌة ووظٌفٌة مشتركة، لكن هنا  اخت فات ممٌزة 

differences االساس فً  نتشك  مٌزتاننا  صفتان مبٌن االنواع فً التركٌب العا  والمجهري للمشٌمة. ه

 تصنٌؾ المشائ  النواع اللبائن هما:

 الشكل العا  للمشٌمة وطبٌعة توزٌ  مواق  االرتباط بٌن االؼشٌة الجنٌنٌة وبطانة الرح . -1

 الخاصة باال  والجنٌن. Vascular systemعدد طبقات االنسجة الفاصلة بٌن االنظمة القنوٌة  -2

 الممٌزتٌن ٌسمح بتصنٌؾ المشائ  الى عدة انواع ممٌزة هً:االخت ؾ فً هاتٌن الصفتٌن وان 
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  Anatomical classification   التصرحييالتصنيف  اواًل:

شٌر الى وجود اخت فات جوهرٌة فً شكل تالدراسات الحاصلة على مشائ  انواع مختلفة من الحٌوانات 

 االساس ٌمكن تصنٌؾ المشٌمة الى:المشٌمة ومساحة االتصال بٌن انسجة اال  والجنٌن. وعلى هاا 

مجموع السطح الخارجً المكون ل لنتوكورٌون  :Diffuse placentaالمشٌمة المنتشرة  - 

allantochorion  ٌشتر  بكامل  فً تكوٌن المشٌمة، كما هو موجود فً مشائ  الخٌولHorses  والخنازٌرPigs 

 (.5-8)شكل 

مساحات  Multipleتكون نقاط االتصال متعددة  :Cotyledonary placentaالمشٌمة الفلقٌة  -2

وهً تتكون من تفاعل  Cotyledonsتدعى بالفلقات  Discrete areas of attachmentاالتصال محدودة 

(، وان االجزا  الجنٌنٌة من هاا 3-8الموجودة على سطح االلنتوكورٌون م  بطانة الرح  )شكل  Patchesالرق  

عى بالفلقات بٌنما مواق  االتصال لاا النوع من المشائ  فً بطانة الرح  تدعى النوع من االتصال المشٌمً تد

وان هاا النوع من المشائ   Placentome، وان مجموع الفلقات واللحٌمات ٌكون المشٌمة Carunclesباللحٌمات 

 .Rumenantsموجود فً المجترات 

لحزا  الملتؾ بصورة كاملة او ؼٌر ت خا هاه المشٌمة شكل ا :Zonary placentaالمشٌمة النطاقٌة  -3

والقطط  Dogsمثل الك ب  Carnivoresكاملة حول الجنٌن وٌوجد هاا النوع من المشائ  فً آك ت اللحو  

Cats  والفقمةSeals  والدببةBears  والفٌلةEliphants  (.6-8)شكل 

وجودة فً القرود تكون قرصٌة. مومشٌمة اات شكل واحد  :Discoid placentaالمشٌمة القرصٌة  -4

Primates   والقوارRodents  (.7-8)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المشٌمة المنتشرة5-8شكل )
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 ( المشٌمة النطاقٌة6-8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ( المشٌمة القرصٌة7-8شكل )

    Histological classification النسيجيالتصنيف  ثانيًا:

والجنٌن. هنا  ث ث طبقات طبقات من االنسجة التً تفصل د  اال   6قبل تشكٌل المشٌمة هنا  ما مجموع  

 اكثرللمشٌمة تمثل الجانب الجنٌنً لمشٌمة  Extraembryonic membransمن االؼشٌة الجنٌنٌة الخارجٌة 

 انواع الثدٌات وهً: 

 .Allantoic Capillariesرٌة ل لنتوٌس المبطنة لألوعٌة الشع Endotheliumالطبقة الظهارٌة  - 

 . Chorioallantoic mesodermالمكون لألدٌ  المتوسط الجنٌنً  Connective tissueالنسٌج الرابط  -2

وهً الطبقة األبعد من االؼشٌة الجنٌنٌة وهً مشتقة  Chorionic epitheliumالطبقة الط ئٌة الجنٌنٌة  -3

 .Trophoblastمن االدٌ  الؽااي 

 وهاه الطبقات هً: Maternal sideهنا  اٌضا  ث ث طبقات من الجانب االمً 

 Lining endometrialالمبطنة لألوعٌة الدموٌة فً بطانة الرح   Endotheliumالطبقة الظهارٌة  - 

blood vessels. 
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 االنسجة الرابطة الموجودة فً بطانة الرح . -2

 .Endometrial epithelial cellsالخ ٌا الط ئٌة المبطنة لبطانة الرح   -3

 ( انواع الطبقات الستة التً تفصل بٌن د  اال  والجنٌن.3-8وتوضح االشكال )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تبٌن الطبقات الستة من االنسجة التً تفصل بٌن د  اال  والجنٌن8-8االشكال )

( تصنٌؾ المشائ  المستند على نوع الطبقات المبطنة للرح  والمشتركة فً تكوٌن 2-8وٌوضح الجدول )

( انواع المشائ  الموجودة فً 3-8اخات كل االحتماالت فً بع  مجامٌ  اللبائن. كما ٌبٌن الجدول ) ااالمشٌمة، 

 انواع مختلفة من الحٌوانات.

 

 استنادا  الى نوع الطبقات المبطنة للرح  فً انواع مختلفة من الحٌوانات( ٌبٌن تصنٌؾ المشائ  2-8جدول )

Type of Placenta 

Maternal Layers Retained 

Examples 
Endometrial 
Epithelium 

 الطالئٌة الطبقة
للرحم المبطنة  

Connective 
Tissue  النسٌج 

 الرابط

Uterine 
Endothelium 

الرحم بطانة  

Epitheliochorial 
الظهارٌة المشٌمة  

+ + + 
Horses, 
swine, 

ruminants 

Endotheliochorial 
البطانٌة المشٌمة  

- - + Dogs, cats 

Hemochorial 
 المشٌمة الدموٌة

- - - 
Humans, 
rodents 

 

 

 

http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/placenta/equine.html
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/placenta/pigs.html
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/placenta/ruminants.html
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/placenta/dog_cat.html
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/placenta/primates.html
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/placenta/rodents.html
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 المشائ  الموجودة فً انواع مختلفة من الحٌوانات( انواع 3-8جدول )

 

 

 

 

 

 

 من تعد الجمال مثل اخر  حٌوانات هنا  لكن ،Cotyledonary Placenta فلقٌة مشائ  تمتل  المجترات جمٌ 

 .Horses الخٌول فً الموجودة لتل  مشابهة Diffuse placenta منتشرة مشٌمة تمتل  لكنها المجترات

 األرتباط مصطلح استعمال ٌفضلون المؤلفٌن وبع  Noninvasive منتشر ؼٌر المجترات فً االنؽراس ان

Attachment . الجنٌنٌة االؼشٌة بٌن متٌن ارتباط هنا Embryonic membranes الرح  وبطانة 

Endometrium ًباللحٌمات مبطنة تكون الت Caruncles االسبوع وعند للماشٌة بالنسبة الخامس االسبوع عند 

 .بالتكون المشٌمة تبدأ قلٌلة بمدة ال  وبعد للنعا  بالنسبة الثالث

 Gross structure of the placenta       الرتكيب األمجالي للمصيمة

 بٌن كبٌرة وحٌدة اتصال منطقة امت كها من وبدال. Cotyledonary placenta فلقٌة مشٌمة تمتل  المجترات

 مشائ  تمتل  الحٌوانات هاه ف ن ،Maternal and fetal vascular systems والجنٌن لأل  الوعائٌٌن النظامٌن

 :هً المجترات مشٌمة لوصؾ عملةالمست المصطلحات وأن. متعددة صؽٌرة

 .المشٌمة من الجنٌنً الجانب وتمثل :Cotyledon الفلقات -1

 .المشٌمة من األمً الجانب وتمثل :Caruncle اللحٌمات -2

 .معا   واللحٌمات الفلقات من ك  وتمثل :Placentome المشٌمة -3

 الؽشا  فً Oval or round thickenings دائرٌة او بٌضوٌة تثخنات عن عبارة هً Caruncles اللحٌمات

 Subepithelial الط ئٌة الطبقة تحت الرابط النسٌج تكاثر من ٌنتج Uterine mucosa للرح  المخاطً

connective tissue .بسهولة مشاهدتها ٌمكن اللحٌمات ف ن (9-8) رق  الصورة فً ٌظهر وكما Readily 

visible ًاالرتباط عن المسؤول الرح  فً الوحٌد الموق  ٌمثل ف ن  ال  على فض   . الحامل ؼٌر األنثى رح  ف 

 تصبح Chorioallantoic membrane الكورٌوالنتوٌس ؼشا  على الموجودة Patches الرق . الجنٌنٌة باألؼشٌة

 اللحٌمٌة الط ئٌة الطبقة فً Crypts الجحور الى تتمدد التً Developing villi الزؼابات تطور خ ل من فلقات

Caruncular epithelium  . 

 ومقط ( الٌسار الى) حامل ؼٌر Sheep uterus نعجة رح  فً اللحٌمات تظهر االسفل فً( 9-8) الصورة

 لما مشابهة تبدو االبقار مشائ  ان(. الٌمٌن الى) midgestation الحمل مدة منتصؾ فً نعجة من للمشٌمة عرضً

Type of Placenta Common Examples 

Diffuse, epitheliochorial Horses and pigs 

Cotyledonary, epitheliochorial Ruminants (cattle, sheep, goats, 
deer) 

Zonary, endotheliochorial Carnivores (dog, cat, ferret) 

Discoid, hemochorial Humans, apes, monkeys and 
rodents 
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 Concave shape المقعر الشكل من بدال   Convex appearance محدبا   ٌبدو شكلها لكن االؼنا ، فً موجود

 .االؼنا  فً ٌبدو الاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الٌسار( ومقط  عرضً للمشٌمة من نعجة فً ( تبٌن اللحٌمات فً رح  نعجة ؼٌر حامل )الى 9-8الصورة )

 منتصؾ فترة الحمل )الى الٌمٌن(

 

. وفٌما ٌلً سوؾ اتصال ما بٌن الفلقات واللحٌمات 125-75الحوامل والماعز والماشٌة تمتل  ما بٌن  نعا ال

 للمشٌمة فً الحٌوانات المجترة. Gross structureنتطر  الى تفاصٌل اكثر عن التركٌب االجمالً 

(. ان التراكٌب العدٌدة تقرٌبا   من الحمل 59ٌو  عند الرحما  م خواا  من نعجة حامل ) (19-8الصورة )تظهر و

على هٌئة االزرار الظاهرة فً الصورة هً المشائ ، واألسطح المنظورة هً فً الحقٌقة الفلقات )الجانب الجنٌنً 

. اما الجنٌن فٌبدو Chorioallantoisللمشٌمة(. الؽشا  الحلٌبً الاي ٌؽطً وٌق  بٌن المشائ  هو الكورٌوالنتوٌس 

 واضحا  داخل االمنٌون.

 

 

 

 

 

 

 

 من الحمل ٌبٌن المشٌمة ومكوناتها 59( رح  نعجة عند الٌو  19-8صورة )
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)الجز  الجنٌنً من المشٌمة( معزولة  Bovine conceptus حاصل حمل بقري (11-8الصورة ) تظهر كما

ٌمكن م حظة الفلقات بسهولة اما و نسبة الى االمنٌون والجنٌن واضح . ان حج  الكورٌوالنتوٌسعن الرح 

ان الجنٌن ٌق  الرؼ  من على و ،تقرٌبا   ا  واحد ا  اللحٌمات فتركت م  الرح . بصورة عامة ف ن الماشٌة تمتل  جنٌن

ف ن ؼشا  الكورٌوالنتوٌس ٌمأل ك  قرنً الرح ، والمشٌمة تكون موجودة فً كافة انحا   فً احد قرنً الرح 

 الرح .

 

 

 

 

 

 

 االبقار ٌظهر الفلقات والجنٌن والكورٌوالنتوٌس واالمنٌون( الجز  الجنٌنً من مشٌمة 11-8صورة )

 Cotyledonaryللزؼابات الفلقٌة  Substantial looseningٌحصل ارتخا  كبٌر  Parturitionالوالدة  عند

villi  اللحٌمات، وتتوس  المشٌمة بكل جانبً منPlacentomes expand laterally بعد خرو  الجنٌن .

ٌة الجنٌنٌة الى الفلقات، ف ن االوعٌة الدموٌة الشعرٌة ضمن الزؼابات تنتهً وتنهار، مؤدٌة وتوقؾ الدورة الدمو

. تعزٌز فصل اللحٌمات عن الفلقات فض   علىوٌنخف  تجهٌز اللحٌمات، وٌبدأ الرح  بالتقل  حجمها  صؽرالى 

لٌس هنا  فقدان كبٌر ولوالدة. ساعة من ا 12فً الحالة الطبٌعٌة ف ن االؼشٌة الجنٌنٌة م  الفلقات تطر  ضمن 

 .Non-deciduateساقطٌة ت، ولهاا تعد مشائ  المجترات من المشائ  ؼٌر اللألنسجة االمٌة

 Microscopic structure of the placenta      ةـري للمصيمــب اجملهـالرتكي

. Binucleate cellsان السمة البارزة فً مشٌمة المجترات هً وجود اعداد كبٌرة من الخ ٌا ثنائٌة النواة 

من الخ ٌا التً تخف  فً المرور  Trophoblastتنش  هاه الخ ٌا فً البداٌة كجز  من االدٌ  الؽااي الجنٌنً 

م  الخ ٌا الط ئٌة  Fuseوتندمج  Invadeؽل بعد االنقسا  النووي. حٌث تتؽل Cytokinesisبالحركة الخلوٌة 

صؽٌرة )وهً عبارة عن كتل ساٌتوب زمٌة  Syncytiaلتشكٌل مخ ة  Caruncular epithelial cellsاللحٌمٌة 

 Hormoneالنواة تفرز الهرمون المشٌمً المحفز ألدرار اللبن  متعددة النواة متخصصة(. الخ ٌا ثنائٌة

placental lactogen . 
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، ولكن بما ان بطانة الرح  محورة بدخول واندما  Epitheliochorealلمجترات اساسا لها مشٌمة ظهارٌة ا

 .Synepitheliochorealالخ ٌا ثنائٌة النواة، ف ن تركٌبها عموما  ٌشار الٌ  بالمشٌمة الظهارٌة الملتحمة 

 

 Placental transport     يــيمـل املصــالنق

الممٌزات العامة ألنتقال المواد عبر المشٌمة فً المجترات مشابهة لتل  الموجودة فً االنواع االخر . 

ال تنتقل من اال  الى الجنٌن عبر المشٌمة، ولال  ف ن الحٌوانات  Immunoglobulinsالكلوبٌولٌنات المناعٌة 

 .Born without circulating antibodiesالمجترة الصؽٌرة تولد بدون اجسا  مضادة فً جهاز الدوران 

 

 Placental hormones     يةـات املصيمــرمونـاهل

واالستروجٌنات  Progesteroneان الهرمونات الرئٌسٌة لمشٌمة الحٌوانات المجترة هً البروجسترون 

Estrogens  وال كتوجٌنات المشٌمٌةPlacental lactogen. 

من الحمل ازالة الجس  االصفر  79تنتج مشٌمة الخراؾ البروجسترون بكمٌات كافٌة بحٌث ٌمكننا عند الٌو  

على النقٌ  من ال  ف ن البروجسترون المفرز من الجس  االصفر فً االبقار والماعز الحمل  فًبدون ت ثٌر 

اقل بكثٌر من البروجسترون. فً الواق  ضروري جدا  الدامة الحمل الن المشٌمة فً هاه الحٌوانات تفرز كمٌات 

فان كمٌة كبٌرة من البروجسترون ٌت  تخلٌقها بمشٌمة الماعز لكن اكثره ٌتحول الى بروجسترون ؼٌر فعال حٌوٌا  

Biologically inactive pregnane  .التراكٌز النسبٌة من البروجسترون ( 12-8) الصورةوتبٌن قبل افرازه

 .Estroneواالبقار خ ل الحمل. ان الشكل االساسً ل ستروجٌن هو االسترون  األؼنا واالستروجٌن فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالبقار خ ل الحمل األؼنا التراكٌز النسبٌة من البروجسترون واالستروجٌن فً ( 12-8) الصورة

 

ان انماط افراز ال كتوجٌن المشٌمً مختلفة تماما  فً االبقار واالؼنا . ان الهرمون البقري ٌ حظ فً مصل 

اشهر من الحمل وٌبقى منخفضا حتى الوالدة. على النقٌ  من ال  ف ن ال كتوجٌن المشٌمً  4اال  عند حوالً 

من الحمل وتبقى مستوٌات  مرتفعة  59الٌو  تبدأ عند  Whopping quantitiesفً االؼنا  ٌفرز بكمٌات هائلة 

فً خ ل الحمل. ٌتجم  ال كتوجٌن المشٌمً اٌضا بتراكٌز عالٌة فً مصل جنٌن االؼنا ، وكما هو م حظ 

 .(13-8)الصورة 
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 ( نمط افراز ال كتوجٌن المشٌمً فً االؼنا 13-8صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 الفصل التاسع

 

 

 بـليـوالدة وإدرار احلـال

Parturition and Lactation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوالدة وإدرار احلليب  :التاشعالفصل 

 

    

 

 Parturition and postpartum period       والدةـد الـبع ما مرحلةالوالدة و

 بأنها الوالدة تعريؾ يمكنوجيدة  وبصحة حي مولود بوالدتها الحيوانات المزرعية لدى التكاثر نجاح عملية تقاس

 Expulsion( قوفؾ) بخورو  وتنتهوي الورح  تقلصوات وحودو  الورح  عنو  وليونوة بتوسو  تبود  مولوود إعطاء عملية

 يحتاجوه بموا الجديود المولوود تجهيوز لؽور  الحليب افراز الوالدة عملية يراف . به المحيطة الجنينية واالؼشية الجنين

 نفسوها الصومية ليواتاآلب عليهموا السويطرة يوت  عمليتوين الحليوب وافوراز فوالوالدة. مباشورة الووالدة بعد ؼفائية مواد من

 Hormonal changes at the الحمو  نهايوة فوي الهرمونية التؽييراتم   متوافقة تكون ما لحد والتي( الهرمونية)

end of gestation . 

 Fetalللجنوووين الكظريوووة – النخاميوووة – المهووواد تحوووت محوووور تنشووويط علووو  تعتمووود يةمصووو عمليوووة هوووي الووووالدة

hypothalamus - pituitary - adrenal axis (HPA)  فوي كموا االبقوار لودى تحود  هانفسو الووالدة اليوة  نو 

 الود  بالزموا فوي Corticosteroids القشورية السوتيرويدات تركيوز فوان الحامو  البقورة في المثا  سبي  فعل  االؼنا ،

 وان خاصوة الووالدة عمليوة لبودء ضوروريا   يبودو وهوفا الحمو  من االخيرة ا  يوم 01 الـ خال  اضعاؾ 01 بحدود ترتف 

 Synthetic Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)الصوناعي الكظريوة للؽودة المنشوط الهرموون اعطواء

 للوووالدة تميوو  التووو   العجووو  ان كيفيووة تفسووير فووي يسوواعد ربمووا وهووفا. ايووا  7 خووال  الوووالدة احوودا  فووي تسووبب لالجنووة

 ووصووله Cortisol الوـ مسوتوى ارتفواع الو  مؤديوا   لكليهموا االدريناليوة الؽدة افراز اتحاد بسبب( ابكر) اسرع بصورة

 .(0-9شك  ) الوالدة احدا  في المؤثر الحد ال 

 الجسو  ازيو  وافا. الحامو  لبقورةل البروجسوترون نتوا فوي ا ه تس جميعها الكظرية والؽدة والمشيمة االصفر الجس 

 وجوود بوأن يبدو ولفلك. طبيعية ؼير قد تكون الوالدةلكن و سيستمر الحم  فان الحم  من االخير الثل  خال  االصفر

 الوـ خوال  تدريجيا   باالنخفا  يبد  الد  بالزما في البروجسترون تركيز. طبيعية بوالدة للبدء ضروريا   االصفر الجس 

 .الوالدة قب  االخيرة الثالثة او اليومين خال  بسرعة يهبط ث  ومن الحم  من االخيرة ا  يوم 01

 و hydroxylase-17 فعاليووة مون سوويزيد الود  بالزموا فووي Cortisol الوـ ارتفوواع فوان المجتورات وبقيووة االؼنوا  فوي

1720 Layase الحيوو  تصوني ال زيادة مسببا   المشيمة، في Biosynthesis البروجسوترون الو  نسوبة لالسوتروجين 

 عمليووة حصووو  موون وتعجوو  Myometrium للوورح  العضوولية الطبقووة تقلوو  موون سووتزيد النسووبة فووي الزيووادة وهووف 

 ارتخواء فوي يشوترك المبوي  مون منوه جوزء يفورز الف  البروتيني الهرمون Relaxin الريالكسين .والوالدة المخا 

 . الوالدة اثناءفي و قب  للرح  العضلية الطبقة عل  الفعالة والسيطرة Cervix الرح  عن  عضلة
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 عل  عملية الوالدة هرمونية( الطر  المحتملة للسيطرة ال0-9شك  )

 Adaptation of the fetus to birth process       والدةـة الـو لعمليـف اجلهيــتكي

 مون معقودة سلسولة بواجراء يقوو  الفضوالت وطورح والتؽفيوة التونفس فوي المشويمة علو  كليوا   يعتمود كان الف  الجنين

 تحود  ان يجوب لفلك. الخارجي العال  وهو لال  مناآل المحيط خار  للحياة للتكيؾ والفسيولوجية التركيبية التعديالت

 :تشم  والتي حيا   بقائه لضمان الرح  من الجنين طرد بعد االول  القليلة الساعات في فورية تؽييرات

 بثواني المشوب  الود  يأخوف Umbilical artery السور  الشوريان كوان فقود: والتونفس الدوران جهاز في تؽييرات - 

 السور  الوريود طريو  عون الجنين قلب ال  اخرى مرة الد  يعود ث  باالوكسجين ليبادله المشيمة ال  الكاربون اوكسيد

 يتجنب الجنين قلب ال  الواص  الد  معظ . تنفس كعضو نشطة ؼير كانتا الجنين رئتي وان.  الجنين خال  ضخه ليت 

Bypass حبلوه يتموز ( الحيوا) الفور  مون الجنوين مورور وعنود. الجنوين فوي يعم  مواز  جهاز ال  وينحرؾ الرئتين 

 االوعيوة عون الدمو  التموي  وقؾ عل  الحياة قيد عل  بقاء المولود ويعتمد. اال  اجهزة عن المولود وينفص  السر 

. الجنوين فوي نشوطا   كوان الوف  الموواز  الجهاز خال  توجيهه من بدال   الرئتين خال  الد  توجيه بجانب السرية الدموية

 اوكسويد ثاني مستويات زيادة. الرئتين خال  مرور  عند باالوكسجين الد  لتزويد التنفس يبد  ان يجب فلك فضال  عل 

 التووتر زيوادة علو  للتؽلوب للورئتين نضو  يحود  كما. التنفس عملية تبد  وبفلك المخ في التنفس مركز تنشط الكاربون
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 التوي surfactant سوطحيا   نشوطة موادة بوافراز الورئتين تمودد ويسه . التنفس بداية م  Surface tension السطحي

 . alveoli الرئة حويصلة في السطحي التوتر نق  تسبب

 الزيووادة لمقابلووة Catecholamines امووين والكوواتيكو  Triiodothyronine(  T) هرمووون انتووا  فووي زيووادة - 

 االؼنووا  مواليوود. الجسوو  خووار  البيئووة فووي الحوورارة النخفوا  المصوواحبة الحوورار  والتنظووي  التمثيوو  معوود  فووي الحوادة

-0 بمقودار الحموالن فوي المسوتقي  حورارة تونخف  اف البيئوة حرارة النخفا  حساسة تكون خاصة بصورة والخنازير

 المولوود حيواة فور  وتقو . الووالدة من االول  الساعة في  °5-0 بمقدار الصؽيرة الخنازير في تنخف  حين في  ° 

 .الحرارة الشديدة او البرودة الشديدة البيئات من ك  في

 تمثيلهوا علو فضوال   الهضومي الجهواز مون الؽفائيوة العناصور المتصوا  للتكيوؾ الوقت لبع  حاجة هناك ان كما

 من وكفلك وعضالته كبد  في الكاليكوجين مخازن من الكلوكوز النتا  المولود في تكيؾ يحد  كما. منها واالستفادة

 لحين للمولود الالزمة الطاقة لتوفير وفلك Gluconeogenesis بعملية كربوهيدراتية ؼير مصادر من تكوينه عملية

 .االمعاء من االمتصا  عل  والقدرة االضافة عملية بدء

 مون القليو  بتخليو  الووالدة قبو  الجنوين يقوو  لوفلك ، بعود تحفيوز  تو  قد يكون ال الحدي  للمولود المناعي الجهاز - 

 يحصو  قود( الفوأر االرنوب، االنسوان،) اللبوائن بع  وفي. االطال  عل  يخلقها ال او Antibodies المضادة االجسا 

 فوي اموا(. Passive immunity موجوب تحصوين) الورح  فوي وجود  اثناء في اال  من المضادة االجسا  عل  الجنين

 خووال  تموور ال اال  موون المضووادة االجسووا  فووان( الخنووازير ، الخيووو  ، الموواعز ، االؼنووا  ، الماشووية) المزرعووة حيوانووات

 الحصوو  ويوت  اللبنيوة الؽودة بواسوطة المضادة االجسا  وتفرز. الجنين د  ال  Placental barrier المشيمي الحاجز

 السرسووب طريو  عون المولوود الو  Immunoglobulins المناعية الكلوبيولينات وتنق  الرضاعة طري  عن عليها

 .الوالدة بعد ساعة 3 -02 لمدة الكلوبيولينات لهف  نفافة الدقيقة االمعاء تكون اف Colostrum( اللبأ)

 Beginning of birth process       والدةـة الـدء عمليــب

 وهوف ( وميكانيكيوة وعصوبية هرمونيوة) لعوامو  معقودة تفاعالت نتيجة وتكتم  الجنين بواسطة الوالدة عملية تحفز

 : باالتي تلخيصها يمكن المحتملة عملها واليات االليات

 Fetal mechanisms      وـات اجلهيــليآ اواًل:

 عمليوة بودء يمنو  االؼنوا  جنوين فوي النخاميوة الؽودة ازالوة ان الماضوي القورن سوتينات فوي االكتشوافات احود اظهورت

 واظهورت. الووالدة عمليوة ببودء الوتحك  في الجنين دور ال  اال  دور من االهتما  بتحوي  االكتشاؾ هفا وادى الوالدة،

 يلك ساكنة الرح  عضالت بقاء ليضمن االليات من عددا   الجنين متلكيو. االنواع بين اختالفات وجود اخرى دراسات

 عضووالت تقلصووات اعاقووة المشوويمة موون النووات البروجسووترون  يسووبب كمووا الوورح ، فووي الجنووين لتطووور اعاقووة تحوود  ال

 المصوواحبة الوورح  عضووالت نشوواط وزيووادة الوورح  عنوو  الرتخوواء شوورط اال  بروجسووترون تركيووز نقوو  وان. الوورح 

 .Labour للمخا 



 الوالدة وإدرار احلليب  :التاشعالفصل 

 

    

 

 لودى البروجسوترون تركيوز نقو  علو  يحفز الحم  من االخيرة المراح  في الجنين  كورتيزو في الهائلة الزيادة

 حاجواتال زيوادة انالدراسوات  ىوقود بينوت احود. الفورس فوي ليس ولكن. والخنازير والماعز واالؼنا  الماشية من ك 

 E0 البروسوتاكالندين انتوا  ينشوط( الحمو  مون االخيور الثل  في) للجنين السري  النمو في مرحلة المشيمة في االيضية

(PGE0 )الو  يوؤد  مموا الجنوين فوي( االدرينوا  – النخاميوة – االمسثوالهيبو) محوور ينشوط بودور  والف  المشيمة من 

 . الجنين كورتيزو  تركيز زيادة

 ومون الحمو  اثنواء البروجسوترون لمصودر وتبعوا   االنوواع باختالؾ تختلؾ الكورتيزو  افرازب تتأثر التي واالليات

 :االليات هف 

 تحويوو  لتحفيووز المشوويمة فووي 07-hydroxylase انووزي  تنشوويط علوو  ينالجنوو كووورتيزو  يعموو  االؼنووا  فووي -0

 افوووووراز تنشوووووط لالسوووووتروجين المرتفعوووووة والمسوووووتويات .االسوووووتروجين الووووو  Pregnenolone او البروجسوووووترون

 .االوكسيتوسين مستقبالت وتكوين البروستاكالندينات

 علو ( االسوتروجين تخليو  بجانوب) الكورتيزو  يعم  الحم  البقاء االصفر الجس  عل  تعتمد التي االنواع في -0

 تو  التوي االنوواع كو  ففوي لوفا. الصوفراء االجسوا  تحلو  تسبب التيو الرح  بطانة من البروستاكالندينات افراز تنشيط

 والزيادة البروجسترون مستوى في حاد نق   تشم  التي التؽيرات من سلسلة يبد  الجنين كورتيزو  فان لها التطر 

 .الوالدة عملية بدء قب  اال  د  في PGF0 والـ االستروجين تركيزات في

 Dam mechanisms      مات االــليآ ثانيًا:

 الظوال  سواعات في للوالدة الفرس تمي  فمثال   الوالدة، وقت تحديد في الجنين من تأثيرا   اق  كانت وان اال  مساهمة

 عون انوواع عدة في الوالدة عملية يطي  والخوؾ القل  ان كما. االزعا  عن االبتعاد لحين الوالدة تأخير عل  وقدرتها

 انبسوواط فوورينبناال يسووبب) Epinephrine فوورينبناال افووراز نتيجووة الوورح  عضووالت انقباضووات فووي الوونق  طريوو 

 ان وجود وقود(. االسوتروجين تركيز زيادة عند الرح  انقبا  ويسبب البروجسترون تركيز زيادة عند الرح  عضالت

 اكيوزتر توجود االبقوار وفوي. واحودة بسواعة الووالدة بعود بسرعة ينخف  ث  الوالدة قب  يزداد الخنزيرة في الريالكسين

 ويفوورز. الحموو  موودة منتصووؾ او المبكوورة بالمرحلووة قياسووا   الحموو  موون االخيوورة فووي المرحلووة الريالكسووين موون اعلوو 

 اعلو  وتوجد ، والمهب  الرح  عن  في الحسية االعصاب تنشط والتي الوالدة عند الجنين حركة نتيحة االوكسيتوسين

 الفتورة هوف  فوي PGF0 للوـ العوالي االفوراز. المشويمة طرد اثناء اق  بدرجة تدف  يوجد كما الجنين طرد اثناء التراكيز

 اجهواد سببه ربما الوالدة بداية قرب الد  ادينا  من الكورتيزو  افراز وزيادة االوكسيتوسين هرمون وجود سببه ربما

 .الوالدة بعملية وليس الحليب بتكوين عالقة له ينتالبروالك وتدف . الوالدة تنظي  في مشتركا   وليس  اال عل  الوالدة

 Methods of parturition induction     ًاـاعيـصه الوالدةداث ـحإ قـائطر

 العمليووة هووف  القوت وقوود ، الماشوية فووي الووالدة تعجيوو  لعمليووة ومحواوالت رؼبووة هنواك كانووت االخيورين العقوودين فوي

 انتوا  عمليوات مو  يتوافو  ان ويجوب معوين موسو  علو  فيهوا االلبوان صوناعة اعتماد بسبب فقط نيوزلندا في استحسانا  

 في. التكاليؾ تقلي  لؽر  الوالدة توقيت تحت  ظروؾ هناك وكفلك الخضراء االعالؾ توفر عل  تعتمد التي الحليب

 Retained placenta المشويمة احتبواس فوي مشواك  مون يرافقهوا لما استحسانا   التقنية هف  تل    ل  الدو  وبقية انكلترا



 الوالدة وإدرار احلليب  :التاشعالفصل 

 

    

 

 عنودما التقنيوة هوف  اعتمواد االنكليوز اضوطر وقود. الخصووبة انخفوا  ومون ثو  الحليوب انتوا  وقلة المواليد حيوية وقلة

 عسور مشواك  تقليو  لؽور  الوالدة موعد في التحك  لزاما   اصبح لفلك االبقار تسفيد في الحج  كبيرة ثيران استخدموا

 .الجنين حج  كبر بسبب الوالدة

 :منها الوالدة تعجي  لؽر  عدة  ائطر اتباع يت 

 الوالدة لتبكير المادة هف  استعما  عن كافية معلومات حاليا   تتوفر: Corticosteroids القشرية الستيرويدات - 

 السووتيرويدات موون مفووردة حقنووة باسووتخدا  اقوو  او ا  يوموو 055 حموو  بفتوورة والدات علوو  الحصووو  امكوون اف. االبقووار فووي

 او Betamethasone و Dexamethasone مثوووووو  Synthetic glucocorticoids المصوووووونعة القشوووووورية

Flumethasone . للجنوين الكظريوة القشورة مون المفورز االدرينالين تأثير من تحفز المعالجات هف  مث  ان ويفتر 

Fetal adrenal cortex  .دراسوة فوي Peter و Poole (0990 ) مون ؼو  7.5 اسوتخدا  تو Dexamethasone 

undecanoate مون اسورع ا  يومو 02 بمعود  الووالدة تبكيور مون تمكنووا اف الحليوب ابقوار في الوالدة تعجي  او لتحفيز 

 ا  يومو  .2 و 01.1 بوـ الحمو  فتورة طوو  يختوز  Dexamethasone بالوـ المعاملوة .معاملة بدون تركت التي االبقار

 فوي معنويوة فورو  هنواك تكون ولو  المتوقعوة الووالدة قبو  02 و  5االيوا   خال  اعطيت عندما( معنويا   كان االختزا )

% 95 كانوت المعوامالت لكافوة حيوة المواليود بقواء نسوبة وان. المعاملة وؼير المعاملة الحيوانات بين ما الوالدة صعوبة

 المعاملووة االبقووار بووين مووا الوووالدة بعوود تلقيحووة او  موون المتحققووة االخصوواب نسووبة فووي معنويووة فوورو  ايووة تالحووظ ولوو 

 شوائعة نيوزلنودا في Corticosteroids باستخدا  الوالدة تعجي  عملية تعد الحاضر الوقت فيو .السيطرة ومجموعة

 .الحليب قطعان ادارة في ناجحة وعملية

 Synthetic  المصوونعة والمشووابهات PGF0 البروسووتاكالندينات: Prostaglandins البروستتتالنديدييالت - 

analogue الووالدة. الحمو  من 071 اليو  قب  باستخدامها ينصح وال االبقار في الوالدة لتعجي  استخدامها باالمكان 

 حوواالت المعاملووة هووف  اسووتعما  ويرافوو  ،ايووا    والمعوود  االولوو  الحقنووة اعطوواء بعوود 1-0 االيووا  خووال  تحصوو  عووادة

 عند االعتبار بنظر تؤخف ان يجب التي االمور ومن. المولود حياة في التأثير وكفلك المشيمة احتباسو الوالدة صعوبة

 االسوتروجين فوان فكور  سوب  وكموا. الوالدة وقت في للبقرة االستروجين مستوى هو المشيمة احتباس حاالت حصو 

وقوود لوووحظ فووي احوود . المتوقعوة الوووالدة لموعووديعود مؤشوورا   والووف  الحموو  موون االخيورة المرحلووة خووال  مسووتوا  يرتفو 

 مووون كووو  سووويكون عنووود  والوووف  االسوووتروجين مسوووتوى يرتفووو  عنووودما يحصووو  الووووالدة تعجيووو  ان الووو  الدراسوووات

Glucocorticoids والووـ PGF0 الووـ ان ويبوودو. الوووالدة تعجيوو  فووي مووؤثران Glucocerticoids المعاملووة كانووت 

 عواقوب الو  ستؤد  فانها مبكرة بصورة استخدامها حالة وفي مناسب بوقت استخدامها ت  اف الوالدة تعجي  في االمث 

 .وؼيرها المشيمة واحتباس الجنين هالك منها ومشاك 

 Delay of parturition      والدةـري الــأخـت

 وهوف  ،Pharmacological الدوائيوة المعوامالت باسوتخدا  سواعات لعودة الووالدة توأخير يمكن الحاضر الوقت في

 االدويوة حقن ان.  معين وقت في الوالدة عل  للحصو  قائمة الحاجة تكون عندما واس  نطا  عل  مستخدمة الطريقة

 سوويؤخر وبووفلك للوورح  العضوولية الطبقووة تقلصووات سوويمن   Clenbuterolمثوو  Adrenergic drugs االدريناليووة

 .قليال   سيكون تأثيرها فان الوالدة من الثانية المرحلة بدء بعد المعاملة استخدمت وافا الوالدة من االول  المرحلة
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 Physical changes associated with parturition  والدةـة بالـسيائية املرتبطـريات الفيـالتغي

 :هي مراح  ثال  ال  الوالدة عملية تقسي  يمكن عامة بصورة

 The stage of cervical dilation      مــق الرحـع عهــور توشـط - 

 للورح  العضولية للطبقوة منتظموة تقلصوات تبود  الوقت هفا خال . حقيقية والدة لعملية والجنين اال  تحضير تتضمن

Myometrium  المشيمي الفلقي االتصا . ساعة/ تقل  02-00 بمعد Choriocotyledonary attachment 

 الخووا  فوي التؽيرات ال  اكبر بدرجة الرح  عن  ارتخاء يعزىو. والتوس  بالقصر الرح  عن  ويبد  بالضعؾ يبد 

 وضووحا   اكثور هوفا ويكوون الرح  داخ  الضؽط زيادة من بدال  ( الرح  عن  ليونة) الرح  عن  في للكوالجين الطبيعية

 علو  الورح  عن  ليونة وتعتمد(. والماعز واالؼنا  الماشية) مث  Rigid cervix صلب رح  عن  لها التي واعاالن في

 بدايوة قبو  الورح  عنو  ويلوين. والبروسوتاكالندين الريالكسوين وافوراز االسوتروجين مستويات ارتفاع مث  الهرمونات

 الطالئيوة، خاليوا  مون المخاط افراز ويزداد تدريجيا   ويرتخي مطاوعة اكثر ويصبح قليلة بساعات Labour المخا 

 وتحوواو  بسوورعة وتتحوورك تسووير فتبوود  لووال  اسووتقرار عوود  تسووبب وهووف  الوورح  اتتقلصوو زدادتوو الوضوو  يحووين وعنوودما

. فيلهوا فو وتر بوالتقوس ظهرهوا ويبود  خاصرتها باتجا  وتضرب نفسها حو  تدور ما وؼالبا   االبقار بقية عن االنعزا 

 خوال  مون الجنوين حركوة رؤيوة ويمكون الورح  عنو  باتجوا  ممتودة االماميوة اطرافوه تصبح بحي  موقعه يؽير والجنين

 والتوي العمور كبيورة االبقوار لودى اقصور تكوون ان وتميو  سواعة 02-3 بحدود الفترة هف  طو . البطني الجدار تحسس

 .الوالدة لها سب 

 Fetal expultion period      وـظ اجلهيـة لفــمرحل  - 

. للخووار  الووبطن محتويووات لوودف  Abdominal muscles ةنيووالبط العضووالت تقلصووات ببوود  المرحلووة هووف  تتميووز

 الوبطن لعضالت تقلصات 01-1 م  ،ساعة/ مرة 21 بحدود تتكرر Myometrium للرح  العضلية الطبقة تقلصات

 يحفوز والوف  للمهبو  االموامي والجوزء الورح  عنو  باتجوا  يكوون الجنين ضؽط. للرح  العضلية الطبقة من تقل  لك 

 للطبقوة اكثور تقلصوات ال  يؤد  بدور  والف  النخامية للؽدة الخلفي الف  من Oxytocin االوكسيتوسين افراز عل 

 والوف  Neuroendocrine reflex arc العصوبي الصومي القووس النعكواس نموف إ هي االلية هف . للرح  العضلية

 المرحلوة هوف  مون المبكورة المراحو  فوي نسبة ال  الباح  الف  اشوار اليوه الو  مورة() Ferguson's reflex يسم 

 السوائ  لوبع  سوامحا   ويتموز ( االو  المواء كويس) اوال   الكوريوني – الوشيقي الكيس فيندف  الجنينية االؼشية تتمز 

 مزيووت سوويكون فانووه فلووك حصوو  وان يتمووز  ال  و يتمووز  قوود( الثوواني الموواء كوويس) السوولي الكوويس. بووالخرو  الوشوويقي

Lubricant  الوالدة قناة من الجنين مرور لتسهي Birth canal . 

 خورو  ليكتمو  الخلفيوة القوائ  ث  والحو  والصدر الر س خرو  فلك يتب  الحيا من االمامية القوائ  خرو  وبعد

 عضوالت تقلصوات تتوقوؾ االثنواء هوف  في. ممكنة مقاومة باق  الحوضي الحزا  خال  المرور تؤهله بوضعية الجنين

 ؼضوون فوي تكتمو  المرحلة هف . الجنين لفظ مرحلة خال  ينقط  عادة السر  الحب . الجهد من الراحة لؽر  البطن

( الوضوعيات  -9( الوضعية الطبيعية للجنين قب  الوالدة، كما يبين الشك  )0-9ويظهر الشك  ) .ساعات 2 – 0/0

 ؼير الطبيعية للجنين قب  والدته في االبقار.
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 الطبيعية للجنين قب  والدته في االبقار( الوضعية 0-9الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبين الحاالت ؼير الطبيعية للجنين قب  والدته في االبقار a - h( الوضعيات من  -9شك  )
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 Placental expulsion      ةـظ املشيمـة لفــمرحل - 

 فصو  عنهوا لينوت  تسوتمر للرح  العضلية الطبقة تقلصات ولكن تتوقؾ سوؾ البطن تقلصات فان الجنين طرح بعد

فلووك قوود يووؤد  الوو   فووان سوواعة 02 عوون طالووت وافا سوواعات 3 تسووتؽر  قوود العمليووات هووف . الجنينيووة االؼشووية طوورحو

 االوكسيتوسوين افوراز وكوفلك للورح  العضلية الطبقة تقلصات تستمر الجنينية االؼشية لفظ بعد. مرضية حالة حصو 

 او بارتداد تعرؾ بعملية الطبيعي وضعه ال  الرح  حج  رجوع سرعة في تساعد العوام  هف  ، والبروستاكالندينات

 بعود الخوامس اليوو  بحودود النصوؾ الو  سويختز  الحامو  الورح  قورن قطور. Uterine involution الورح  نكوو 

 عمليوة تكتمو  ان المتوقو  ومون .الووالدة بعود عشور الخوامس اليوو  بحودود النصوؾ الو  سويختز  فانه طوله اما الوالدة

خمويس  وجود العورا  وسوط في المضربة العواسي االؼنا  وفي. الوالدة بعد 1  اليو  بحدود االبقار لدى الرح  ارتداد

 .الوالدة بعد يوما   5  خال  يكتم  الرح  ارتداد بان (0101)

 تبود  اف( الجنينيوة االؼشوية وطورد الجنين وطرد الرح  عن  ارتخاء) الثالثة الوالدة مراح  (0-9) الجدو  يوضحو

 انقباضات بداية. الرح  لعن  تدريجي ارتخاء يصاحبها والتي Peristaltic دورية منتظمة رحمية انقباضات بداية م 

 هوف . االسوتروجين مسوتويات ارتفواع توأثير تحوت الورح  بطانوة مون تفورز التوي البروسوتاكالندينات تسببها ربما الرح 

 اقووى الوقوت بتقود  وتصوبح تقريبا   دقيقة 05 ك  فترات عل  وتحد  منتظمة وؼير ضعيفة تكون المبكرة االنقباضات

 الحسوية االعصواب تنشيط ال  سيؤد  الرح  عن  قناة في الجنين ف د وعند. الوالدة عملية في التقد  م  تكرارا   واكثر

 يصواحبها االوكسيتوسوين افوراز فوي الزيوادة وهوف  النخاميوة للؽودة الخلفي الف  من االوكسيتوسين افراز تسبب والتي

 يجعو  مموا PGF0 افوراز تنشويط طريو  عن مباشرة بطريقة االوكسيتوسين ويعم  البروستاكالندين افراز في زيادة

 والوـ االوكسيتوسوين مون كو  تركيوزات وتصو . تكورارا   واكثور Rhythmic ايقاعيوة واكثور قوة اكثر الرح  انقباضات

PGF0  ( مراح  عملية الوالدة في ماعز السانين.2-9وتظهر الصور ) .الجنين طرد اثناء الفروة ال 

 (ساعة) المزرعة حيوانات في الثالثة الوالدة مراح  اطوا  متوسط (0-9) جدو 

 الجيييية االغشية طرد (االجية) الجيين طرد الرحم عيق ارتخالء الحيوان

    -     –  .5  -  والجالموسة البقرة

   –  .5   –  .5  -  اليعجة

    .5 –  .5  -  الفرس

   –     –  .    -  الخيزيرة    
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 ( مراح  عملية الوالدة في ماعز السانين2-9الصور )

 Placental retention      ةـمـاس املشيــبـاحت

 بعوود Maternal crypts اال  موون لالنفصووا  الجنينيووة االؼشووية فشوو  بأنووه يوصووؾ الماشووية فووي المشوويمة تبوواسحا

 الحليوب ابقوار فوي حودوثها نسوبة ارتفواع ويالحوظ الووالدة بعد االبقار لدى شائعة حالة بأنها الباحثون اشار وقد. الوالدة

 بقوت افا اموا. الووالدة بعد ساعات 1-  بحدود المشيمة تحرر يت  الفسلجية الناحية من. االخرى االنواع بقية م  مقارنة

 فوان والمواعز والنعوا  االبقوار فوي. مرضوية او طبيعيوة ؼيور تعود الحالوة هوف  فان ساعة 00-1 من اطو  لمدة المشيمة

 الكوريونيوة الحلموات تفكوك توؤد  الو  للورح  المسوتمرة واالنقباضوات Cotyledons المشويمية الفلقات من الد  ازالة

Chorionic villi اللحمية الزوائد من Caruncles  قصيرة بمدة فلك بعد الطرد حدو  م . 



 الوالدة وإدرار احلليب  :التاشعالفصل 

 

 5  

 

. الووالدات مون% 05-5 مون المشويمة احتبواس نسوبة تتوراوح االبقوار قطعوان فوي ، النعوا  في نادر المشيمة احتباس

 قصور عنهوا ينوت  والتي توائ  والدة حاالت وفي اق  او ا  يوم 071 قصيرة حم  بفترات الحاالت هف  من كثير رتبطتو

 حواالت حودو  يوزداد كموا. االنتوا  بمنخفضوة مقارنوة االنتا  عالية الحلوب االبقار لدى تحد  كما الحم ، فترات في

 .الطبيعية الوالدات حاالت في عنه Dystocia العسرة الوالدات بعد المشيمة احتباس

 نقو  مقودمتها فوي يوأتي مشواك  وجوود عل  مؤشر فهفا% 01-05 عن المشيمة احتباس فيها يزداد التي االبقار في

 فقود شوهور لعودة خضوراء اعوالؾ علو  الحصوو  مون تتمكن ال التي المجترات وفي ،الؽفاء في A وفيتامين السيلينيو 

 النسووبة هووف  انخفووا  الوو  ادى بووالحقن والسوولينيو   Dوفيتووامين  A فيتووامين  ووالسوولينيو   A فيتووامين اعطوواء ان ثبووت

 .السيطرة بمجموعة مقارنة الحليب ابقار لدى معنويا  

-5 ال  تص  ايا  لعدة تحتجز ان المتوق  من يكون الوالدة من ساعة 02 بعد البقرة في المشيمة حالة عد  طردفي 

 قود رحميوة التهابوات وحصوو  الميكروبوات، لنموو مناسوبا   وسوطا   المتحللوة المشويمة انسوجة تكوون وبهوفا. اخرى ايا  3

 خفو  الو  يوؤ  الحاالت هف  لمث  المصاحب االجهاد وان.  الخصوبة انخفا  حاالت عنها ينت  اسابي  لعدة تستمر

 .الحليب انتا 

 وعلو . حودوثها لمنو  خطوات اتخاف هو الخيارات هف  وافض  المشيمة احتباس مشكلة لمعالجة خيارات عدة هناك

 خيوار وهنواك ،المناسوب الطريو  هوو لويس هوفا فوان اخورى مورة وتحم  عال  بدون تشف  االبقار بع  ان من الرؼ 

 ومون الحيويوة بالمضوادات الوداخ  مون الورح  عوال  ثو  الووالدة، مون سواعة 70-21 بعد يدويا   المشيمة ازالة وهو اخر

 Cotyledons الفلقوات فصو  ان وجود فقد. باستعمالها االن ينصح وال التناسلية الكفاءة خف  سببت انها عليها المآخف

 االن ويوجود ،تناسولية مشواك  الو  مؤديوا   الورح  تمزقوات فوي تسوبب موا كثيورا   Caruncles اللحميوة الزوائود مون يدويا  

 :باستعمالهما ينصح خياران

 . المشيمة طرد يت  حت  يوميا   الرح  داخ  Antibiotics tubules حيوية مضادات اقرا  وض  يتضمن :االول

 بعود سواعة 3 -02 عنود الورح  فوي واحودة مورة حيوو  مضواد محلوو  مون( لتر 2) كبير حج  ضخ يتضمن :الثاليي

 بالمضوادات العضو  فوي او الوريود في بالحقن ينصح وال ،واحدة مرة المعاملةالعتماد   الثاني يارلخا ويفض . الوالدة

 Diethyl stilbesterol (DES) ترو سوبستل اثيو  دا  بالوـ المعاملوة. الحيووان حورارة درجوة ارتفواع عند اال الحيوية

 يوت  لو  ولكن الرح  بطانة من المشيمة اؼشية انفصا  حالة في مفيدا   يكون قد االوكسيتوسين او مخل  استروجين وهو

 .الرح  انقباضات توقؾ بسبب طردها

ملؽو  مموا  05-01بالعضو  بمقودار  PGF0αان العال  الحدي  لحاالت احتباس المشويمة يعتمود علو  إعطواء الوـ 

 يساعد عل  تقل  العضالت الرحمية وزيادة الد  الوارد ال  الرح  مما يزيد الخاليا البلعميوة والبيضواء فوي الورح 

. كما ان له  لية مضادة للجراثي  Uterine defence mechanism (UDM)وبالنتيجة زيادة  لية الدفاع الرحمي 

اثي  كما هو الحا  فوي اسوتخدا  المضوادات الحيويوة وخاصوة الموضوعية التوي تثوبط الوـ بحي  ال يسبب مقاومة للجر

UDM. 
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 Postpartum period     والدةـد الـمابع ةــمرحل

 Sexual quiescence الجنسوي والسوكون Ovarian inactivity المبيضوي النشواط عود  مون فترة الوالدة عقبت

 الحليووب، انتووا : منهووا عواموو  بمجموعووة ويتووأثر يختلووؾ الفتوورة هووف  طووو . نشوواطها التناسوولية الوودورات تعوواود ان قبوو 

 FSH مسوتوى فوي ملحوظوة زيوادة وهنواك. والموسو  الوراثيوة العوامو  الووالدة، وبعد قب  لال  التؽفية حالة الرضاعة،

 Dominant سوائدة تكوون واحودة حويصولة واعتياديوا   الحويصولي النموو نشواط اعوادة مو  الووالدة بعود  -0 االيوا  عنود

 .الوالدة بعد العاشر اليو  بحدود مالحظتها ويمكن

 حمو  لحودو  تمهود حالوة الو  الورح  بيئوة وعوودة الطبيعي للشياع العودة عل  الوالدة يتب  الف  الحم  نجاح يعتمد

( Farrowing estrus الووالدة شوياع) الووالدة من قليلة ايا  بعد الشياع اعرا  الخنزيرة عل  يظهر ما وكثيرا  . اخر

 الووالدة شوياع يظهور كموا. التبووي  عود  بسوبب منخفضا   سيكون االخصاب معد  فان الشياع هفا عند تلقيحها ت  افاو

 الودقي  الفحو  بعود ثبوت افا فلوك عنود تلقيحهوا ويمكون الووالدة من يوما   05-1 بعد( Foaling estrus) االفراس عل 

 .الوالدة بعد للرح  الطبيعية للحالة التامة العودة

  Puerperium      اســالهف

 والتعريوؾ Non pregnant state الحم  قب  الطبيعية حالتها ال  اال  تعود حت  الوالدة من تمتد التي المدة هي

 Open المفتوحووة الفتوورة) شووياع او  حوودو  الوو  الوووالدة موون الموودة بأنووه والفوورس البقوورة فووي للنفوواس ةمناسووب االكثوور

period )هما بنقطتين النفاس مدة وتتميز. الحم  حدو  فيها يمكن التي: 

 حالتووه الوو  الوووالدة بعوود الوورح  رجوووع بهووا ويقصوود Involution of uterus الطبيعووي للحجوو  الوورح  عووودة -0

 انقباضوات علو  فلوك ويعتمود. الحمو  قبو  الطبيعيوة ووظائفوه لحجموه الووالدة بعود الرح  اعادة تتضمن والتي الطبيعية

 .الرح  بطانة وتجديد البكتيرية االصابة وازالة الرح  عضالت

 المتبقيوة الجنينيوة االؼشوية ومقدار الوالدة عند التلو  مقدار عل  يعتمد الرح  من البكتريا الخالء الالز  الوقت -0

 :وهي تقد  ما لتحقي  الوالدة بعد اليات ثال  عل  الرح  ويعتمد. االستروجين وانتا 

 الكائنوات معظو  اللتهوا  الورح  تجويوؾ الو  اللمفاويوة الخاليوا مون كثيوؾ ربتسو تشوم  دفاعيوة الية حدو  -  

 .الوالدة بعد المبكرة المراح  في الموجودة الممرضة

 العضالت انقبا  يحفز وهفا للوالدة التاليين االسبوعين خال  البروستاكالندينات من ؼزير افراز حدو  - ب

 فوي البروسوتاكالندينات افوراز فتورة وتطوو . الورح  مون الجنينيوة االؼشوية وبقايوا السوائ  وتفريػ الرحمية

 فوات االنوواع فوي عنوه( والمعوزة والجاموسوة البقورة) مثو  Cotyledonary يوةفلقال المشيمة فات االنواع

 (.والخنزيرة الفرس) مث  Diffuse المنتشرة المشيمة

 .بالعدوى لالصابة مقاومة اكثر الرح  يجع  االو  التبوي  قب  المباي  من المفرز االستروجين - ت
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 Estrus and ovulation after birth       والدةـد الــض بعـويـاع والتبـالشي

 Lactational الحلوووب او الرضووواعة اثنووواء مؤقتوووا   يتوقفوووان موووا عوووادة Ovulation والتبووووي  Estrus الشوووياع

anestrus او جزئيوا   عليهوا التؽلب امكن الحليب ادرار عن الناتجة المثبطة التأثيرات لكن الثديات، من انواع عدة في 

 دورات بعوودة كبيور اهتموا  وهنواك. ارؽالص وفطا  التؽفية وتحسين االنتخاب طري  عن المزرعة حيوانات لدى كليا  

 .عا  ك  بقرة ك  من مولود انتا  بهدؾ االبقار في الشياع

 ابقوار مون% 21 بحووالي بالمقارنوة المبيضوية الودورات الحليوب ابقوار مون% 95 تسوتأنؾ الوالدة بعد 51 اليو  عند

 هوف  وتطوو ( Quiet ovulation صوامت تبووي ) واضوحة شوياع اعورا  االو  التبووي  يسب  ال وؼالبا  . اللح 

 اموه عون العجو  ابعواد وان( اليوو  فوي حلبتوين مون اكثور) الحلوب مورات عدد وزيادة Suckling الرضاعة خال  الفترة

 الصامتة التبويضات وجود من ويزيد الشياع عودة يبط ء الوالدة بعد التؽفية مستوى انخفا  وان. الفترة هف  يقصر

 .االبقار في

علو   الفتورة هوف  عنود االفوراس تلقويح عوادة المتبو  ومون. الووالدة بعود يوما   05-1 عند الشياع االفراس معظ  تظهر

 الخنوازير انوا  بعو  تظهور موا كثيورا  . واالجهوا  االجنوة هوالك حودو  وزيوادة الحم  معدالت انخفا  من الرؼ 

 خوال  Acyclicity شوياعال دورات توقوؾ .الووالدة بعود ايوا  5-  بعود Anovulatory estrus تبووي  بودون ا  شياع

 يتوقؾ وقد( المبي  – النخامية – الهايبوثاالمس) لمحور مستويات عدة عند التثبيط ال  تعزى قد للوالدة التالية الفترة

 بواسوطة للتنشيط االستجابة من المبي  حويصالت فش  او. LHوالـ  FSH والـ GnRH الـ افراز بمن  المبي  نشاط

GnRH  .البروجسووترون افووراز فووي قليلووة زيووادة حوودو  واالؼنووا  الماشووية فووي الوووالدة بعوود شووياع او  يسووب  كمووا  .

 تفشوو  LH الووـ ؼيوواب وفووي LH لهرمووون النبضووي االفووراز العووادة الووالز  GnRH افووراز تثووبط انهووا بوودوي الرضوواعة

 النعوا  فوي وجود وقود .FSH توأثير تحوت االستيرويدات من منخفضة مستويات تفرز او. النمو في المبي  حويصالت

 االفوراز يمنو  االفوراز هوفا ان ويبودو الهايبوثواالمس مون( افيووني مركوب) B-endorphin افراز تسبب عةرضاال ان

 نبضوات تحد  الرضاعة تقلي  او ايقاؾ وعند. المبي  حويصالت ونض  نمو تثبط وبفلك GnRH لهرمون نبضيال

 .الشياع عودة ال  يؤد  مما LH و FSH و GnRH من اكثر

 Physiology of lactation        يبــاحلل ة إدرارـلجـفص

 فوان والمواعز والماشوية األؼنوا  وفوي. الووالدة حوديثي للمواليود الؽوفاء تووفير هوو الحليوب إلنتوا  الورئيس الهدؾ إن

 . الحليب كمية في زيادة وفر قد الحليب من العالي لإلنتا  والتربية االنتخاب

 )اللبوووأ( الرسوسووووب طريووو  عووون للمواليووود المضوووادة األجسوووا  تووووفير هوووو الحليوووب إنتوووا  مووون اآلخووور والؽووور 

Colostrums  للمواليود المضادة األجسا  هف  وتوفر الوالدة بعد القليلة الساعات خال  المولود  معاء من يمت  الف 

 . لألمرا  داخلية مقاومة  و 
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 سويطرة تحوت تقو  Lactogenesis الحليوب إفراز وبدء  Mammogenesisاللبنية الؽدة تطور ان المنطقي ومن

 موون هنفسوو العووددو لبنيووة ؼوودد اربوو  لووديها البقوورة. والوووالدة الحموو  علوو  السوويطرة فووي تشووترك التووي هانفسوو  الهرمونووات

  .اللبائن بقية في كما والتطورية التشريحية الوجهة من مماثلة تكون البقرة في اللبنية الؽدة  ن فيه شك وال الحلمات

 Structure of the mammary gland     ةـيــدة اللبهــب الغــتركي

 Median الوسووطي التعليوو  ربوواط بواسووطة تمامووا بعضووهما عوون معووزولين نصووفين موون طوليووا الضوورع يتركووب

Suspensory ligament  فصوصوهما حيو  مون بعضوها عون مسوتقلتين ؼدتين عل  يحتو  نصؾ وك Lobules 

 اللبنيوة القنووات فوي صبؽة حقنت إفا  نه فلك عل  والدلي  Teats وحلمتيهما  Cisternوصهاريجهما Ducts وقنواته

 .(5-9شك  ) المجاورة للؽدد تنتق  وال واحدة ؼدة في تنتشر فانها الؽدة وصهري 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح االرباع االمامية والخلفية لضرع البقرة (5-9) شك 

. المنووت  الحليووب موون% 31 حوووالي وتفوورز الضوورع موون األكبوور الجووزء Hind quarters الخلفيووة األربوواع تشووك 

 الخلفيوة الحلموات مون الخلوؾ إلو  الحلمات هف  وتق  Supernumerary إضافية حلمات عل  األبقار بع  تحتو و

 هوف  توزا  ولوفلك األمورا  لوه وتسوبب الضورع منظور وتشوو  للحليوب منتجوة ؼير وهي الزائدة الحلمات عليها يطل 

 . مبكرا   الحلمات

 واحودة قنواة علو  حلموة كو  وتحتوو  واحودة حلموة فيهوا ؼودة كو  لبنيتوان ؼودتان والمعوزة النعجوة مون كو  فوي يوجد

Streak canal .يوجود( البقورة فوي كما) لكنها حلمتين لها ؼدتين من مكونة  نها ظاهريا تبدو الفرس في اللبنية والؽدة 

 وتحتو . األوسط الخط جانبي عل  االربية المنطقة في تق  التي المفرزة األنسجة من منفصلة مناط  ارب  الفرس في

 . المفرزة المناط   حد تفرغ منها واحدة ك  قناتين عل  حلمة ك 

 ك . البطني الجدار امتداد عل  األوسط الخط جانبي عل  تق  التي اللبنية الؽدد من  زوا  9-2 يوجد الخنزيرة وفي

 . المفردة الؽدد في موجودةالمنتجة للحليب وال مناط ال تفرغ التي قناتين بها حلمة لها ؼدة

Fine membrane 

between 

quarters 

Central 
suspensory 
ligament 

Outer wall 
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 Udder anatomy     رعــلضاح ــريـتش

 النسوي  هوو والثاني Stroma المساند  و الرابط النسي  هو األو  الضرع، في الموجودة األنسجة من نوعان هناك

. الضوووامة واألنسوووجة Ligaments واألربطوووة الجلووود هوووي ةموووعاالد والتراكيوووب Paranchyma( الؽووود ) فييالووووظ

 Drainage Duct تفريوػ قنواة لوه فصوي  وكو  Lobules الفصوو  هوي ونقلوه الحليوب بإنتوا  تقو  التي واألنسجة

 علو  تحتوو  الشوك  كروية صؽيرة كيسية تراكيب وهي Alveolus حويصلة 005-051 عل  فصي  ك  ويحتو 

، ويوضوح اللبنيوة الؽدة في الحليب إلنتا  األساسية الوحدات هي الطالئية الخاليا وهف  طالئية بخاليا ومبطنة تجويؾ

 ( شك  الحويصلة اللبنية والفصو  المنتجة للحليب في ضرع البقرة.3-9) الشك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( شك  الحويصلة اللبنية والفصو  المنتجة للحليب في ضرع البقرة3-9الشك  )
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  Mammary gland development     ةـدة اللبهيــور الغــتط

 :تشم  مراح   رب  إل  اللبنية الؽدة تطور ينقس 

 Embryonic stage      ةـيهيهة اجلـاء املرحلـأثه يف ورـالتط - 

 صوؽيرة سوميكة منطقوة وهوي Mammary band اللبني الشريط هو الجنين في اللبنية الؽدة تطور عل  دلي   و 

 يطلو  النموو مراكوز مون كبير عدد ينشأ الخاليا هف  وبنمو. يوما   1  حوالي عند الماشية في تظهر الطالئية الخاليا من

 علو  اثنوين موزعة  ربعة يكون البراع  عدد الماشية ففي الحيوان باختالؾ البراع  عدد ويختلؾ Buds براع  عليها

 امتوداد كو  داخو  فجوة وتتكون البطن سطح عل  تبرز ونموها البراع  دف  ونتيجة. Mammary line لبني خط ك 

. Fatty pad الدهنيووة الوسووادة وتتكووون الحلمووة صووهري  Streak canal الحلمووة قنوواة تسووم   نبوبيووة فتحووة وتتكووون

 الجنينوي تطوورال ان علو  قليلوة واألدلة Fetal المتميز الجنين عمر من المبكرة المرحلة في اللبنية الؽدة براع  وتظهر

 (.7-9شك  ) واإلنث  الفكر من ك  في توجد الثد  براع  ، وانهرموني تأثير تحت يق  اللبنية للؽدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتطور الؽدة اللبنية( الهرمونات 7-9شك  )

 Development during advanced stage of    املتقدمـة مـو احلمـل    احـل املرالتطـور خـ      - 

pregnancy   

 الحمو  مون الثالو  الشهر في المتميز للجنين اللبنية األنسجة في Primary sprout (bud) األولي البرع  يتكون 

 Secondary الثانويوة البوراع  تتكوون الحمو  نهايوة وقبو . فلك من ستتكون التي للحليب المفرزة األنسجة بداية وهو

Sprout الثالثية البراع  وربما Tertiary Sprout  . لكن كاملة بدرجة معروؾ ؼير التطور من المرحلة هف  تنظي 

Atrophic ducts 

Estrogen + Growth 
Hormone + Adrenal 
Steroids 

Duct 
Growth 

Estrogen 
+ Progesterone 
+ Prolactin + Growth Hormone 
+ Adrenal Steroids 

Prolactin + Adrenal Steroids 

Milk 
Secretion 

Lobulo Alveolar Growth 
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 وربموووا) األدرينوووا  قشووورة وإسوووتيريدوات األنسوووولين مووو  البوووروالكتين يتوووآزر إف هرمووووني توووأثير علووو   دلوووة توجووود

 .التطورات هف  لتنشيط( البروجسترون

    Development during growth period after parturitionالتطور يف فرتة الهمو بعد الوالدة - 

 الرئيسوي التطوور. شوهرا   1  حووالي عمور حتو  امو والح ؼيور العجوالت لودى الووالدة بعود اللبنيوة الؽدد نمو يستمر

  نسوجة نموو موجوة وتبود ( Ductal tissue القنووات بأنسوجة) اللبنيوة الؽودد فوي الدهنيوة األنسوجة استبدا  هو الملحوظ

 معود  يكوون اللبنيوة الؽدة نمو موجة و ثناء. البلوغ بعد  شهر لعدة وتستمر البلوغ قب   شهر   حوالي عند الؽدة قنوات

 إلو  ليصو  ا  شوهر 00 عمور عنود يونق  النموو معود   ن ؼير. الجس  نمو معد  بقدر مرة 5.  حوالي الؽدة  نسجة نمو

 Cyclic surges الدوريوة التودفقات إلو  الحامو  ؼيور العجالت في يحد  الف  القنوات نمو ويعزى. الجس  نمو معد 

 .البلوغ بعد شياع دورة ك  عند وتستمر شهور بعدة البلوغ قب  تبد  التي االستروجين هرمون في

   Development during pregnancy     لـمـاء احلــأثه يف ورــالتط - 

 ثرؤويو. اللبنيوة الؽودة قنووات تطوور تنشويط فوي االسوتروجين توأثير سوديو. الحم  مدة طو  اللبنية الؽدة نمو يستمر

 االسووتروجين موو   خوورى هرمونووات وتتووآزر الحويصووالت ونمووو تطووور تنشوويط فووي االسووتروجين موو  البروجسووتيرون

 األنسووولينو النمووو هرمووونو البووروالكتين) وتشووم  الحليووب إلفووراز اللبنيووة الؽوودة  نسووجة تجهيووز فووي والبروجسووتيرون

 الوف  Placental lactogen يالمشيم الكتوجينال هرمون المشيمة في ينت  كما(. والكورتيزو  الدرقية هرموناتو

 جاهزة تكون اللبنية الؽدة  نسجة  ن حين وفي. اللبنية الؽدة  نسجة تطور تنشيط ويسبب. اللبائن بع  في تمييز   مكن

 هوو لوفلك الرئيسوي والسبب مباشرة الوالدة قب  ما إل  يثبط للحليب الفعلي اإلفراز فان الحم  مدة خال  الحليب إلنتا 

 .الحم  مدة معظ  خال  تستمر التي البروجستيرون لهرمون العالية التركيزات

 Hormonal control on milk secretion     يبـراز احللـة على إفـرة اهلرمونيـالصيط

 إدامووة فوي الحيووو  دورهوا فضوال  علوو  بووإفراز  البودء عنود المسووؤولة انهوا إف الحليووب إنتوا  فووي الهرمونوات تشوارك

 .الجنسي البلوغ بعد نموالو تطورال عل   يضا تسيطر فإنها فكرنا وكما إفراز 

 إلوو  السووايتوبالز  موون ونفوواف  الطالئيووة الخاليووا قبوو  موون الحليوب تصووني  هووو Milk secretion الحليووب إفوراز ان

 مون الصوهاري  مون مباشرة بصورة الحليب تفريػ عل  Milk removal الحليب إخرا  ويشتم . الحويصلة تجويؾ

 . الحويصلي التجويؾ من Milk ejection الحليب وإدرار والحلمة الؽدة مخزني

 هويف Lactogenesis الوـ  موا وإخراجه، الحليب إلفراز المركبة العمليات به فيقصد Lactation الحليب انتا   ما

 .الضرع وتطور نمو عملية بانها فتعرؾ Mammogenesis الـ ان حين في الحليب بافراز الشروع  و البدء عملية

. للحليوب المنتجوة األبقار في حقنه عند الحليب انتا  في ملحوظة زيادة يعطي النخامية مستخل  ان الباحثون وجد

 Initiation of باالنتوا  البودء عون ولةؤمسو هرمونوات علو  حتوو ت النخاميوة للؽودة االموامي الفو  هرمونات ان اف

secretion منها: 
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 تعزيووز يسووبب الهرمووون هوفا ان افLactogen  و Mammotropin كووفلك ويسووم  Prolactin البوروالكتين -0

 عمليووة ان اف. االنتووا  موون االخيوورة المراحوو  فووي االنتووا  زيووادة علوو  يعموو  ولكنووه للحليووب المنتجووة االبقووار فووي االنتووا 

 هبووط حصوو  او الووالدة وقت عند الد  في البروالكتين مستوى في ارتفاع حو  تتركز الحليب بافراز للبدء السيطرة

 .البروجستيرون وهي الحليب افراز لعملية مثبطة كمؤثرات تعم  التي المركبات مستوى في

 مثوو  االدريناليووة الؽوودة هرمونووات موو Somatotropin (STH )  و  Growth hormoneالنمووو هرمووون -0

 . الحليب بإنتا  البدء في البروالكتين هرمون مث  فعالة تكون Cortisol الكورتيزو 

 موون هووو Glococorticoids االدريناليووة القشوورة هرمونووات موون الفعووا  المسووتوى ادةيووز فووان عامووة بصووورة - 

 .الحليب بإفراز البدء لعملية الضرورية المكونات

 يعمو  النخامية للؽدة األمامي الف  من يفرز الف Adrenocorticotropic hormone(ACTH )   هرمون -2

 Maintenance of milk الحليوب إفوراز إداموة علو  يعمو  بودور  والف  االدرينالين ؼدة إفراز عل  السيطرة عل 

secretions الـ هرمون فلك في ويشاركه Oxytocin  النخامية للؽدة الخلفي الف  من يفرز الف . 

 ليسوت الدرقيوة الؽودة إن  Thyroid and parathyroid hormonesالدرقيوة وفوو  الدرقيوة الؽدة هرمونات -5

 الدرقيوووة الؽووودة  ااستئصووو إن. الحليوووب إفوووراز تقليووو  يسوووبب وجودهوووا عووود  ولكووون الحليوووب إلفوووراز مطلقوووا ضووورورية

Thyroidectomy  الدرقيوة الؽودة  إفورازات  ن إف. والمواعز األبقوار فوي اإلنتوا  مدة وتقصر الحليب حاص  من يقل 

 وكووفلكTriiodothyronine  (T  ) ايودوثووايرونين وتوورا Thyroxine (T2 ) الثايروكسووين هرمووون عوون عبووارة

 معنوو  نقو  إلو  يوؤد  نقصوه والوف  الدرقيوة فوو  ؼودة مون يفورز الوف  Parathormone الباراثورمون هرمون

 . الحليب إنتا  تقلي  ال  مؤدية الد  مص  في العضو  ؼير الفوسفات في بسيط وهبوط للكالسيو 

 بع  لالستروجين  ن التجارب من لوحظ  Estrogens and Progesteroneوالبروجسترون االستروجين -3

 يعمو  البروجسوترون هرموون بينموا الضورع فوي القنوات نمو عل  يعم  االستروجين ان إف اإلنتا  تعزيز في الفعالية

 فوي لإلنتوا  مثوبط تأثير فو معينة بنسب ةسوي ينالهرمون حقن  ن وجد ولكن الضرع في اللبنية الحويصالت نمو عل 

 . للبروالكتين وخاليا  الضرع حساسية من التقلي  في السبب هو المثبط التأثير وهفا األبقار

  Effect of lactation on reproduction      لـاشـالته يفة ـاعــري الرضـتأث

 نسبة انخفا  سبب ويفسر الحيوانات،  نواع بع  خصوبة مستوى في ما بدرجة تؤثر الرضاعة مدة ان يظهر

 من الجس  هفا يشكله وما االصفر الجس  بقاء الستمرار البروالكتين هرمون تحفيز نتيجة األنواع هف  في الخصوبة

 مرحلة  ن إف األبقار عل  تنطب  ال الحالة هف   ن الظاهر ولكن. فلك بعد وتبوي  حويصلي نمو لحدو  إعاقة

 ارتداد عملية تكون عندما المبكرة المراح  عقب هفا ،خصوبتها مستوى عل  معدو   و قلي  تأثير لها الرضاعة

 باليو  الحلبات عدد وتأثير األو  الشيوع حت  الوالدة من الفترة زيادة فان هفا وم . مستمرة الرح ( نكو )

 األو  شياعها إظهار في يوما  0 بفترة متأخرة كانت يوميا مرات 2 تحلب التي فاألبقار( 0-9) جدو موضحة في ال

 ولكن الفترة هف  خال  صامتا شيوعا   اظهرت األبقار وبع  اليو في  مرتين حلبت التي باألبقار مقارنة الوالدة بعد

 .ةاعتيادي كانت الصامت بالشيوع األبقار خصوبة
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 اليو في  الحلبات عدد وتأثير األو  عاالشي حت  الوالدة من المدة (0-9) جدو 

 
 بالحل تنرار

 عجولهال ترضع يوميال   مرات اربع يوميال   مرتين

    5      االبقالر عدد

 االول عالالشي حتى الوالدة من الفترة
 يوم()
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 Biotechnology and reproduction    لـة والتياسـات االحيائيـالتقيي

 بنظار أخاذت التقنياات هذه ان كما.  الحيوانية الثروة تحسين مجال في استعملت تقنيات األخيرة االونة في تطورت

 اقتصااد  ماردود ذات لكونهاا لاديه  وساهل اعتيااد  بشاكل تطبيقهاا ومراعاة المربين لدى هااستعمال امكانية االعتبار

 .الحديثة التقنيات هذه مثل تنفيذ تتطلبها التي الكلف مراعاة ت  فقد ذلك فضالً على ، ملموس

 .المزرعية الحيوانات تناسل مجال في المستعملة التقنيات اله  استعراض يلي وفيما

 Artificial insemination      يـاعــح االصطيـالتلقي أواًل:

 Anton الباحا  الحاظ عنادما   7711 عاا  مناذف بالقصايرة ليسات مادة مناذ عرفات االصاطناعي التلقيح تقنية ان

Leeuwenhoek العال  تبعه ث  البسيطة، الدراسات بعض خالل من النطف Spallan Zani نحاي   7171 عاا  فاي 

 قاا    7711 عاا  فاي ثا  التلقايح، مان ياو  76 بعاد والدة حادو  الاى ادى والاذ  للكاال  االصاطناعي التلقايح اجرى

 التلقاايح اجاارا  تاا    7781 عااا  وفااي. االسااالة بعااد حيويتهااا وحسااا  الااثل  فااي الخيااول نطااف بتجميااد هنفساا الباحاا 

 التلقاايح تطبياا  فيااه بااد  فقااد   7788 العااا  فااي امااا. Repiquet الباحاا  قباال ماان فرنسااا فااي للخيااول االصااطناعي

 نجاحاات تحققات   7876 عاا  فاي ث . Ivanov الباح  قبل من الخيول في الول مرة على نطا  واسع االصطناعي

 الباحا  اماا. Ivanov الباحا  قبال مان واالغناا  االبقاار فاي وكاذلك الخياول فاي االصاطناعي التلقيح مجال في كبيرة

Amantea اصطناعي مهبل بتصمي  قا  فقد Artificial vagina 7896 عاا  وفاي. ايطاليا في المنو  السائل لجمع 

 .المجمد المنو  بالسائل االصطناعي بالتلقيح عجل اول والدة على الحصول ت 

 Advances in artificial insemination       ال التلقيح االصطياعيـل يف جمـاحلاصالتقذو 

 العملياة هاذه تطاورت وقاد الخمساينيات مان ابتاد اً  وبالاذات الثانياة العالمياة الحار  بعد االصطناعي التلقيح تطور

 هااي المااواد هااذه اهاا  وماان Cryoprotectants بالتجميااد المنااو  للسااائل الحافظااة المااواد اكتشاااف بعااد كبياار بشااكل

 Plastic البالسااتيكية القصاابات ادخااال ثاا  وماان( 7-71 صااورة) Liquid nitrogen السااائل النتااروجين اسااتعمال

straw االصطناعي التلقيح تقنية تطوير مجال في نوعية نقلة احدثت التي. 
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 في حفظ السائل المنو  المستعمل( خزانات النايتروجين السائل 7-71صورة )

 مان ممكان عادد اكبار لتلقايح المناو  للسائل واحدة قذفة استعمال امكانية خالل من فائدة اكبر التقنية هذه حققت وقد

 العجاول مان الفائضاة االعاداد عان االساتننا  ويمكان. بقارة 01-11 لتلقايح ثاور مان قذفة استعمال يمكن لذلك االنا ،

 التلقيح لتقانة الواسع التطبي  في الكبير التقد  من ونلمسه نشاهده ما وان المحطة عائدات تحسين مجال في هااستعمالو

 للحيواناات والوراثياة التناسالية الكفاا ة لتحساين الكبيارة البرام  الى يعود امريكا ومنها البلدان بعض في االصطناعي

 .العال  بلدان بعض في المجمد المنو  السائل استعمال نسبة( 7-71) الجدول ويظهر. البلدان هذه في

 فكرة مبسطة عن التلقيح االصطناعي لدى بعض الحيوانات المزرعية: يأتيوفي ما 

 Beef Cattle      اللحم ابقار -أ

افضل تنبا  خطاي غيار منحااز  نظا  تطبي  في مه  انه اذ جداً  مهماً  اللح  البقار االصطناعي التلقيح استعمال يعد

Best Linear Unbiased Predication (BLUP) غير خطي تنب  افضل بتقدير وذلك الختيار الذكور في القطيع 

 يمكان محاددة مادة خاالل لالبقار االصطناعي التلقيح استعمال فان وكذلك. اً يوم 119 خالل الحلي  انتاج لصفة منحاز

 االصاابة منهاا عديادة مرضاية حااالت وتجنا . الاوالدة اثنا  الهالكات من والتقليل الوالدات على السيطرة خاللها من

 هاو اللحا  ابقاار في التناسل على السيطرة تراف  التي المشاكل ومن. Campylobacter fetus veneralis ببكتريا

 . Accurate heat detection لالبقار الحقيقي الشياع عن الكشف دقة

 Buffalo      الجاموس -ب

. الحيواناات لهاذه الاوراثي التحساين بارام  فاي ايضاً  مهمة تعد الجاموس في االصطناعي التلقيح تقنية استعمال ان

 الن وذلاك االبقاار في عليه يه مما اصع  تعد الحيوانات لهذه الشياع عن الكشف عالمات فان االبقار مع وبالمقارنة

 التلقيحاات عدد ان بالذكر الجدير ومن. االبقار في عليه مماهو الجاموس انا  لدى وضوحاً  اقل تكون الشياع عالمات

 اقال الجااموس اناا  لادى الشاياع عالماات الن وذلك االبقار، في عليه يه مما اعلى الجاموس في لالخصا  الالزمة
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 نسابة فاان كاذلك. اكثار الجااموس لادى لالخصاا  الالزماة التلقيحاات عادد تكون ان ي د  مما االبقار في عليه مماهو

 والساب  االصطناعي التلقيح تقنيات استعمال عند البالنة الجاموس انا  لدى عليه مماهو اقل الجاموس عجالت حمل

 .العجالت في الرح  عن  فتحة خالل االصطناعي التلقيح قساطر مرور صعوبة احتمال الى يعود ذلك في

 Sheep and Goat      والماعز االغنام -ج

 مع ترافقت اذا وال سيما جداً  المهمة العمليات من البلدان بعض في والماعز لالغنا  االصطناعي التلقيح تقانة عدت

 فااي االصااطناعي التلقاايح سااتعمالال المحاااوالت اولااى وتعااد. المبكاار الحماال تشااخي  مثاال اخاارى تقنيااات التقنيااة هااذه

 فاي اجريات التاي التلقيحاات عادد بلنت فقد ، الماضي القرن من العشرينيات بداية في الروس الباحثين قبل من االغنا 

 التطاور هاذا اعقا  ثا  سانوياً  تلقاح التاي االغناا  عادد مان% 11-16 علاى وشملت تلقيحة مليون 00-06 بحدود حينها

 .المنو  للسائل المستعملة المخففات انواع في كبير تطور حدو 

 العال  بلدان بعض في المجمد المنو  السائل استعمال نسبة( 7-71) جدول

 التلقيحات عدد البلد
 السائل استعمال
 (%) المجمد المنوي

 الحيامن تركيز
 (مليون)

 69 711 707110111 استراليا

 79 -76 711 607710796 البرازيل

 79 711 709110111 كندا

 79 711 1710767 الدنمارك

 61 711 007110111 فرنسا

 77 711 600910111 ايطاليا

 61 88 607110097 اليابان

 الثيران باختالف 711 708980087 هولندا

 6 – 7 11 107110111 نيوزلندا

 11 89 707110111 اسبانيا

 11 – 71 711 7100770111 االمريكية المتحدة الواليات

 Embryo Transfer     ةـــيـل االجــىق ثاىيًا:

 لنقال ناجحاة محاولاة باأول Heape Walter البريطااني العاال  قا  عندما  7787 عا  الى االجنة نقل تاريخ يعود

 فااي ياا ثر ال Rrecipients المسااتقبلة لالمهااات الااوراثي التركياا  ان التجربااة هااذه اثبتاات كمااا. االراناا  فااي االجنااة

 فاي االجناة لنقال الناجحة المحاوالت توالت الحين لكذ ومنذ. تطورها عمليات في او المنقولة لالجنة الوراثي التركي 

 .والزراعية المختبرية الحيوانات
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 :تشمل األجنة نقل لبرنام  االساسية والمتطلبات

  .لالجنة مصدر -7

 .االجنة لنقل بها موثو  طريقة -6

 .شياعها تزامن تنظي  ث  مستقبلة امهات -1

 انضاااج طرياا  عاان او ،FSH هرمااون ماان بجرعااة المعاملااة الواهبااة االمهااات ماان االجنااة علااى الحصااول وياات 

 In Vitro Fertilization المختباار فااي اخصااابها ثاا  In Vitro Maturation (IVM) المختباار فااي البويضااات

 االجناة النتااج االساساية االعتباارات الجاز  هاذا ويساتعرض. In Vitro Culture (IVC) المختبار فاي واساتزراعها

 .الزراعياة الحيواناات فاي االجنة ونقل بالتجميد االجنة وحفظ المختبر في واالخصا  افراط االباضة من كل بواسطة

 .In Vivo Embryo Productionالنتاج االجنة داخل جس  الحيوان  ( توضيحاً 6-71ويبين الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( رس  توضيحي للخطوات المرتبطة بانتاج االجنة داخل جس  الحيوان ونقلها الى ابقار مستقبلة ت  6-71شكل )

 تنظي  تزامن شياعها

Valuable donor 

Superovulation 
Frozen semen from 

Valuable sire 

AI at estrus 

Recovery of embryos (7 days) 

Transfer of embryo to 
synchronized recipients (day 6- ( 

Frozen embryos 

Pregnancy 

Valuable offspring 
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 In Vivo Embryo Production (IVEP)    وانـاحلي ل جشهـداخة ـاج االجيـاىت - 

 :اآلتيةان انتاج االجنة داخل جس  الحيوان تشمل الخطوات 

 Superovulation techniques     االباضة فرط تقنيات -أ

الف البويضات،  وبصورة عامة فان المجترات يت  فيها تبويض بويضة واحدة يحتو  المبيض في اللبائن على آ

 احادا  بارام  فاي اساتعماالً   ائاالطر اكثر من FSH او eCG بهرمون الحقن يعداثنين فقط في كل دورة شياع. و أو

 المتحصل االجنة لزيادة كلوذ Multiple Ovulation Embryo Transfer (MOET) االجنة ونقل التبويض تعدد

 لتحفيز العضل في او الجلد تحت FSH او eCG الهرمون حقن يت  وعادة. العالية الوراثية القيمة ذو الحيوان من عليها

 االبقااار فااي سااوا  hCG او LH بالاا  حقاان الااى الحاجااة دون تلقائياااً  تبويضااها ياات  والتااي اضااافية، حويصااالت نمااو

 فمان لاذا eCG مان الا  اقصار بيولاوجي نصاف عمار يمتلاك FSH هرمون الن ونظراً . والماعز االغنا  او والجاموس

 نماو لتحفيز ايا  0-1 لمدة ساعة 76 كل منها كل تعطى جرعات عدة الى للهرمون الكلية الجرعة تقس  ان الضرور 

 .eCG من واحدة جرعة حقن عند يحد  الذ  هنفس القدرب الحويصالت

 LH+GnRH agonist (desloren) نظااا  فيهااا يسااتعمل اذ االبقااار فااي التبااويض لتعاادد احااد   ائااطر وهناااك

 LH تاادف  يوقااف desloren غاارس فااان الطريقااة هااذه وفااي. FSH بهرمااون التحفيااز بعااد التبااويض وقاات فااي للااتحك 

 ماع باالتزامن تلقاح الواهباة االمهاات فاان الطريقة هذه وفي. التبويض يحد  LH حقن فان ذلك وبعد. للتبويض الساب 

 . الشياع لرصد تحتاج وال LH بهرمون الحقن

 Insemination    التلقيح -ب

 الواحادة، التلقيحاة فاي المنوية الحيوانات من كبير بعدد الفراط االباضة هاتحفيز ت  التي لواهبةا االمهات تلقيح يت 

 لا  التاي واهباةال االمهاات فاي عمااهو االمهاات هاذه فاي البويضاات اخصاا  نسابة فاي الكبيار لالنخفااض نظراً  وذلك

 توقيات ان او االمثال، الوجاه علاى ليس المنوية الحيوانات انتقال ان الى جزئياً  ذلك يعود وقد. افراط اباضة لها يجر 

 .اخرى اسبا  ال  او ،سليمة غير البويضات ان او مناس ، غير التبويض

 Embryo collection    االجنة جمع -ج

 عاا  ومناذ. الاذبح بعاد او جراحيااً  الواهباة االمهاات رحا  او مبايض قناوات مان االجناة جماع يات  كاان الماضاي فاي

 جادول) والخيال والجااموس االبقاار فاي وذلاك الارح  عنا  عبار جراحية غير بطر  روتينياً  االجنة جمع يت   7817

71-6.) 

 منذ لكن Iaparotomy البطن فتح عن طري  روتينياً  والخنازير والماعز االغنا  في االجنة جمع يت  كان وبالمثل

 عنا  طريا  عان االجناة وجماع Iaparoscope يالبطن الناظور استعمال تزايد الماضي القرن من التسعينيات اوائل

 .الرح 
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   المتبعة لجمع ونقل االجنة في الحيوانات المزرعيةائالطر( 6-71) جدول

 طريقة نقل االجنة اليوم من الشياع طريقة الجمع النوع

 االبقار
)قسطرة  استعمالعبر عن  الرح  ب
 ثالثية االتجاهات أوفولي( ثنائية 

1 
 (Cassou)مسدس  استعمالعبر عن  الرح  ب

 أو 1.9للتلقيح االصطناعي وقصيبات سعة 

 مل 1.69

  7-9  الجاموس

 فتح خاصرة البطن/ عبر عن  الرح  8-7  الخيل

 االغنام

 عبر عن  الرح /فتح منتصف البطن 7-1 فتح منتصف البطن

 النقل عبر عن  الرح  7-9 النقل عبر عن  الرح 

 منظار البطن استعمالالنقل عبر الرح  ب 7-9 منظار البطن

 الماعز

 Laparotomyفتح البطن 

1-0 

 فتح منتصف البطن

 النقل عبر عن  الرح  النقل عبر عن  الرح 

 منظار البطن منظار البطن

 :يأتي  المتبعة لنقل وجمع االجنة في الحيوانات المزرعية ما ائومن الطر

 الجهااز اخاراج فيهاا يات  والخناازير والماعز االغنا  في عادة المستعملة الجراحية الطريقة :الجراحية الطرق - 

 والقسااطر الطار  مان العدياد وهنااك. الكلي التخدير تحت Midventral البطن منتصف في ش  طري  عن التناسلي

Catheters بعاد وذلاك بيضال قناة االجنة تنادر ان بعد الرح  قرون من االجنة جمع يت  وقد. االجنة لجمع المستعملة 

 هاو Flushing medium االجناة جماع وساط فاي المساتعمل االساساي والمكاون. اكثار او الشاياع مان اياا  9 حاوالي

 .Phosphate buffer solution (PBS) المنظ  الفوسفات محلول

 الن نظاراً  االجناة لجماع الجراحياة غيار الطار  استعمال يفضل الحاالت من كثير في :الجراحية غير الطرق - 

 مخااطرة اقال تكون الجراحية غير الطر  ان كما.  متفاوتة بدرجات التصاقات حدو  الى ت د  الجراحية الطر  كل

   غير الجراحية المتبعة لنقل االجنة ما يلي:ائومن الطر .الواهبة االمهات وصحة حياة على

 ثنائياة Foley catheter فاولي قساطرة اساتعمال يات  الطريقاة هاذه وفاي :الرحم عنق طريق عن االجنة جمع - أ

 من تعود ان للمحاليل تسمح هنفس الوقت وفي الرح  داخل الى بالمرور النسيل لمحاليل تسمح حي  االتجاهات

 وفي. والخيل والجاموس االبقار في االجنة لجمع الطريقة هذه وتستخد (. 1-71 شكل) تجميع وعا  الى الرح 

 طريا  عان الارح  عنا  عبار توجيههاا ويت  معدني بسا  مدعمة فولي قسطرة استعمال يت  والجاموس االبقار

  يت  ان يفضلون والكثير.  الرح  قرني احد في او الرح  جس  في اما القسطرة ادخال ويت . المستقي  من التوجيه
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 الموجاود الباالون نفاخ يت  الرح  قرني احد في القسطرة ادخال وبعد. حدة على الرح  قرني من قرن كل غسيل

 مان 1سا  71-11 بحاوالي الرح  قرن مل  ويت . الرح  عن  خالل الهرو  من النسيل محلول لمنع بالقسطرة

 جمعها ليت  الرح  قرن من تخرج ان البيئة لهذه يسمح ذلك وبعد. الدافى ( PBS) المنظ  الفوسفات محلول بيئة

 يصال حتاى ذلاك تكارار ويات . المساتقي  عبار برفا  الارح  كتدلي يت  ذلك واثنا . االجنة لجمع المعد الوعا  في

 العملياة وتكرر االخر الرح  قرن في فولي قسطرة ادخال يت  ذلك وبعد. 1س  711-111 المستعملة البيئة حج 

 الارح  عنا  فاي نفخه يت  البالون ان عدا فيما. االفراس من االجنة لجمع هانفس الطريقة استعمال ويت .  السابقة

. والمااعز االغناا  فاي الرح  عن  عبر االجنة جمع طريقة نجحت كما. معاً  الرح  قرني كال غسيل يت  وعندئذ

 .الماعز في القسطرة دخول يسهل كسيتوسينوواال α PGF6 حقن ان ووجد

 ساااجلوا مااان اول هااا ( 7877) وزماااال ه McKelvey الباحااا  :Laparoscopy بالمنظصصصار الصصصبطن فحصصص  -  

 هذا استعمال ذلك وتلى االغنا ، في الرح  من االجنة لجمع الكلي التخدير ظروف تحت البطن منظار استعمال

 االدوات ان هاو الابطن ومنظاار الجراحاي االسالو  بين االساسي واالختالف. والخنازير الماعز في االسلو 

 .البطن منتصف ش  من بدالً  جراحية ثقو  او فتحات طري  عن ادخالها يت  االجنة لجمع المستعملة

 

 

 

 

 

 

 لجمع االجنة من الرح  بطريقة غير جراحية المستعملة( قسطرة فولي 1-71شكل )

 ثنائياة فاولي قساطرة ادخاال يات  الرح  ر ية واثنا  ، الجلد في الجراحية الثقو  احد عبر البطن منظار ادخال ويت 

 قساطرة ادخاال ذلاك ويلاي. الباالون نفاخ قبال الارح  قرناي احاد داخال الى توجيهها ويت  اخر جراحي ثق  عبر االتجاه

 ويات (. UTJ) االنبوبياة الرحمياة االتصاال نقطاة من بالقر  الرح  تجويف داخل intravenous catheter وريدية

 ويات  فاولي قساطرة عبار ذلاك بعد السائل وجمع الوريدية القسطرة عبر االجنة جمع بيئة من 1س  91-01 حوالي حقن

 .هانفس الطريقةب للرح  االخر القرن غسيل
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 Evaluation of embryo    تقييم األجنة -د

 مباشارة فحصاها يجار و والخناازير والمااعز االغناا  فاي Flushings الرح  غسيل بيئة من االجنة استخراج يت 

. االساتزراع بيئاة تبخار تمناع اوعياة فاي االجنة حفظ ويج .  Stereomicroscope مجس  ميكروسكو  استعمالب

 يات  العاادة وفاي. بالميكروباات والتلاو  التبخير لمنع االجنة على المحتوية البيئة لتنطية البرافين زيت يستعمل وعادة

 .الطبيعي المظهر ذات االجنة نقل فقط

. المتماددة البالساتيوال مرحلة الى Morula التوتية الخاليا كتلة مرحلة من الرح  من االبقار اجنة معظ  جمع ويت 

 ماان أ  تظهاار التااي المعيبااة االجنااة اسااتبعاد ويجاا .  فقااط والجياادة الممتااازة االجنااة االبقااار فااي تنقاال عامااة وبصاافة

 :اآلتية المظهرية التشوهات

 . المالمح واضحة غير رغوية او االحجا  منتظمة وغير متباينة البالستولية الخاليا -7

 .التوتية الخاليا كتلة في خلوية بقايا وجود -6

  والنووية السايتوبالزمية المادة تفتت -1

 .  الشكل المستطيلة الشفافة المنطقة داخل المضمحلة البالستيوال انكماش -0

 .البالستيوال او التوتية الخاليا لكتلة شاذة اشكال وجود -9

( رس  تخطيطي يوضح المراحل المختلفة من التطور الجنة االبقار قبل االننراس )حس  0-71ويظهر الشكل )

 االيا  بعد الشياع(.
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( رس  تخطيطي يوضح المراحل المختلفة من التطور الجنة االبقار قبل االننراس )حس  االيا  بعد 0-71) الشكل

 الشياع(

 In Vitro Embryo Production (IVEP)     ربــة يف املختــاج االجيــاىت - 

 ثااال  تسااتكمل ذلااك وبعااد ، المبيضااية الحويصااالت ماان البويضااات جمااع تشاامل المختباار فااي االجنااة انتاااج عمليااة

بواساطة حيواناات  (IVF) المختبار فاي االخصاا و( IVM) المختبار فاي البويضاات انضااج هايو بيولوجية خطوات

لنرض نقلها الاى رحا  ايا   8-7لمدة  (IVC) المختبر في (االجنةالبويضة المخصبة ) استزراعمن ث  و منوية مكيفة

 . (9-71) كما موضح في الشكل Recipientاحد االبقار المستقبلة 
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 يبين مراحل انتاج االجنة في المختبر( 9-71) شكل

 Embryo sexing     ةـص االجيـذ جيـذيـحت ثالجًا:

 عملياة. طويلاة فتارة مناذ االجناة نقال حقال فاي والعااملين الماشية منتجي قبل من بشدة مرغو  االجنة جنس تحديد

 قاد الدقاة مان عالياة بنسابة الحمال مان 71 اليو  عند يطب  االبقار في الصوتية فو  الموجات استعمالب الجنين تجنيس

 .متدر  نيفشخ   توفر عند% 81 من اكثر الى تصل

 المارتبط االنازي  طريقاة:  وهاي الماضاي القارن مان الثمانينياات في االجنة لتجنيس اخريتين تقنيتين تطوير ت  وقد

 الطاريقتين مان أ  تتطاور لا  لكان.  H-Y antigen وطريق       ة X-linked enzyme method( X) بكروموسو 

 افتاراض علاى( X) بكروموساو  المرتبط االنزي  طريقة وتعتمد. الماشية في ستعماللال تجارياً  للتطبي  قابلة تقنية الى

 االناا  االجناة فاي اعلاى تكاون الكلاي الخلاو  االنزيماي النشااط الاى( X) بكروموسو  المرتبط االنزي  نشاط نسبة ان

(XX )الذكور االجنة في عنه (XY.) المتضااعف سلساليتال التفاعالعلاى   اكثر بساطة تعتماد ائواالن ت  تطوير طر 
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(PCR )Polymerase Chain Reaction   مشااعة غياار مجسااات تسااتخد حياا Nonradioactive probes 

 عيناات الخاذ تجاريااً  متاحاة حقلياة( kits) عباوات وتوجاد. الساتكمالها فقط ساعات 1 الى 6.9 وتتطل . (فلوريسنت)

 بادون اجناة ينقلاون ال فرنساا فاي المازارعين مان وكثيار. تجارياً  متوفرة المجنسة االجنة ان كما. جنسه وتقدير الجنين

 باالنااا  االحتفااظ تكااليف فاي للتاوفير نظاراً  تبريرهاا يمكان المجنساة االجناة ونقال شارا  تكلفاة فاي الزياادة. تجنيساها

 مجهاودات ماع اقترانهاا عناد) االجناة وتجنيس. فيه مرغو  غير جنس ذات الجنة الحوامل( Recipients) المستقبلة

 .التناسل في الحيوية التقنية تطبيقات مستقبل في جوهرياً  دوراً  تلع  قد( Cloning واالستنساخ المختبر  االخصا 

  Methods of embryo cryopreservation  ق حفظ االجية بالتجنيذائطر رابعًا:

. المساتقبلة االمهاات الى نقلها وقت حتى جمعها وقت منذ االجنة حيوية على المحافظة على االجنة نقل كفا ة تعتمد

 لكان. الثادييات فاي االجناة تجمياد محاولاة علاى شاجع  °787- درجاة علاى الثياران فاي المناو  الساائل تجمياد ونجاح

 بناا  ناجحاة نتاائ  علاى الحصاول تا  االن وحتاى. الماشاية في االجنة تجميد نجاح قبل سنة 69 حوالي ذلك بعد مضى

 النجااح نسا  لكان ،والخيال والمااعز واالغنا  الماشية في مجمدة اجنة استعمال من عليها المتحصل الحمل نس  على

 قبال االجناة جاودة علاى تعتماد التجمياد مان االساالة بعاد االجناة حيوياة ان وجد كما. الخنازير حالة في منخفضة كانت

 التجمياد فاي المساتعملة الماادة وناوع تجميادها حتاى االجناة جماع مناذ والفترة والنوع الجنيني التطور ومرحلة التجميد

 .التبريد وطريقة( cryoprotectant التجميد ضد الحافظة المادة)

 فاي ساتعمالاال الشاائع التجمياد اسالو  وهاي ، للتجمياد التقليدياة الطريقة وهي :Equilibrium التوازن طريقة -أ

 الكليسااارول مااان مركاااز محلاااول فاااي االجناااة وضاااع يااات  التقنياااة هاااذه وفاااي. التجارياااة الشاااركات وبواساااطة البحاااو 

(C1H9(OH)1( )7.0 المنظ  الفوسفات امالح محلول في مولر PBS االبقار سير  البيومين اليه المضاف BSA )علاى 

 دقيقاة قصايبات فاي واحاد جناين تعبئاة ويات .  دقيقاة 61 لمدة البيئة مع تتوازن لكي االجنة وتترك النرفة حرارة درجة

French straws الثلجياة البلاورات تكاوين باد  يات  التبرياد عملياة واثناا . مال 1.91 او 1.69 سعة seeding ( باد 

.  °11- الى تصل حتى دقيقة/  °1.9 الى 1.1 بمعدل التبريد عملية وتستمر  °1- الى 0- حرارة درجة على( التجميد

 .السائل النتروجين في االبقار اجنة غمر يت  وعندئذ

 الجناة فبالنسابة. االبقاار اجناة فاي هاو لماا مشاابهة االخرى الزراعية الحيوانات انواع في االجنة تجميد واساسيات

 مثياال دا  مااولر 7.9 او ethylene glycol (CH6OH)6 مااولر 7.9 اسااتعمالب بنجاااح تجمياادها تاا  فقااد االغنااا 

 بادالً  مال 1.9 ساعة قصايبات في تجميدها ت  فقد الخيل اجنة اما. الكليسرول من بدالً ( CH1)6SO( )DMSO سلفوكسيد

 للنمار الحارارة ودرجاات للتجمياد تحفياز حرارة ودرجات تبريد معدالت استعمالب لكن.  مل 1.69 سعة قصيبات من

 .االبقار اجنة في مستخد  هو لما مماثلة النيتروجين في

 مااع تااوازن فيهااا ياات  ال بطريقااة االجنااة تجميااد تاا  الماضااية عاماااً  79 خااالل :Vitrification جيالتصصزج طريقصصة -ب

 حارارة درجاة علاى لالجناة( dehydration) الماائي المحتاوى خفاض فيهاا ويات  ساريعة هاذه التجميد وعملية. البيئة

 يسامح باأن وذلاك ثلجية بلورات تكون لتجن  جداً  سريع تجميد ويت  جداً  التركيز العالية التزجي  بيئة استعمالب النرفة

 . glassy state زجاجية صورة الى السائلة الصورة من يتحول ان للمحلول
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 Embryo transfer techniques      ةــل االجيــات ىقـتقيي خامشًا:

 هنااك يكاون ان يجا ( عالياة) جيادة حمل نسبة على للحصول :والمستقبلة الواهبة االمهات شياع تزامن تنظيم -أ

 ما وعادة. المستقبلة لال  التناسلي الجهاز بها يمر التي الشياع دورة من والمرحلة نقله المراد الجنين مرحلة بين تزامن

 عان او طبيعيااً  اماا.  الواهباة االمهاات وقات نفاس فاي شاياع حالاة فاي تكون مستقبلة امهات اختبار طري  عن ذلك يت 

 خاالل شاياع حالاة فاي تكون ان يج  المستقبلة االمهات فان نتائ  افضل على وللحصول. الشياع تزامن تنظي  طري 

 باين الزمناي الفار  كاان اذا بشادة تانخفض الحمال نسبة ان وجد وقد. الواهبة االمهات في الشياع ظهور من ساعة 76

 .والماعز االغنا  في ساعة 07 و االبقار في ساعة 60 من اكثر والمستقبلة الواهبة االمهات شياع

 عان اساالتها يات  مال 1.9 و 1.69 ساعة قصايبات فاي الموجاودة المجمادة االبقاار اجناة :المجمصدة االجنة اسالة -ب

 وعملياة. ثانياة 61 لمادة(  °11) دافاى  ماا  فاي توضاع ثا . التوالي على ثانية 61 و 79 لمدة للهوا  تعريضها طري 

 . Zona pellucida فافةشال المنطقة طبقة في يحد  الذ  التلف تقلل للهوا  التعريض

 تخفيااف ياات  التقليديااة الطريقااة فااي. (الكليساارول مثاال) التجميااد ضااد الحافظااة المااادة الزالااة عاادة  ائااطر وهناااك

 ويات . دقاائ  7 تستنر  خطوة كل.  خطوات 0 او 7 في( PBS) المنظ  الفوسفات امالح محلول استعمالب الكليسرول

 .مناسبة مختبرية ظروف تحت الميكروسكو  استعمالب اخرى الى خطوة من االجنة نقل

 تقيية ىقل االجية يف حيواىات املزرعة

 عجاول 71 مان اكثار على الحصول يمكن فانه لذا السنة في مرات 9 او 0 بها تبويض تعدد اجرا  يمكن :االبقار -أ

 االمهاات بويضاات مان تاوفيره يمكان االبقاار فاي( IVEP) المختبار في االجنة وانتاج. المتوسط في السنة في بقرة لكل

 وماان. الصااوتية فااو  الموجااات بمساااعدة البويضااات شاافط بواسااطة الحيااة الواهبااة االمهااات ماان او المذبوحااة الواهبااة

 فاي االساتزراع فاي المتباع واالسالو  الواهباة، اال  حالاة هاو المختبار فاي االجناة انتااج كفاا ة فاي ت ثر التي العوامل

 .البالستيوال مرحلة حتى الزايكوت من بد اً ( IVC) المختبر

 نقال بواساطة جااموس عجال والدة ومناذ.  بطيئااً  الزال الجااموس فاي االجناة نقال تطبيا  في التقد  :الجاموس -ب

 تجهيزات يتطل  ال انه اذ االجنة لنقل الجراحي غير االسلو  يفضلون الباحثين معظ  فان 7871 عا  جراحياً  االجنة

 الجاموس في اقل نادوتروبينوالك من هنفس الجرعة مستوى استعمالب التبويض تعدد الحدا  واالستجابة. معقدة دقيقة

 والتي( ملليمتر 61 من اكبر) المنفجرة غير الحويصالت حدو  زيادة هو PMSG ال  عيو  ومن. االبقار في عماهو

 يحاد  والبالساتيوال التوتياة الخالياا كتلاة اطاوار حتاى التطاور معادل ان ويبادو .الطبيعية الحويصالت من اكبر تكون

 بينما الجاموس في 1 او 7 اليو  في الشفافة الطبقة من تخرج ستيوالالالب ان اذ االبقار في هو عما الجاموس في اسرع

 .االبقار في 8 اليو  في ذلك يحد 

 علاى الحصاول الن وذلاك. محادود االغناا  فاي الاوراثي للتحسين االجنة نقل استعمال فان عامة بصفة :االغنام -ج

 يكاون جراحيااً  االجناة جماع مان يتبعاه وماا الصناعي والتلقيح التبويض تعدد لتحفيز التقليدية  ائالطر طةاسبو االجنة
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 اجرا  ث  المجازر من المأخوذة المبايض من الحويصالت شفط هو البديل واالتجاه. طويالً  وقتاً  ويستنر  الثمن باهظ

 المتحصال البويضاات مان% 71 وحاوالي(. IVF) المختبار فاي االخصاا  ثا ( IVM) المختبار فاي للبويضاات انضاج

 يمكاان الشاافط فااي الاابطن منظااار اسااتعمالب فانااه المجااازر مبااايض وبجاناا . بالسااتيوالت الااى تتطااور ان يمكاان عليهااا

 .واحدة جمعة في وذلك مولود 69 حوالي تعطي بدورها والتي ناضجة بويضة 771 من اكثر على الحصول

 مان الصاوتية فاو  الموجاات بمسااعدة المهبال عبار البويضاات وشافط ، ونقلهاا االجناة علاى الحصاول :الماعز -د

 والحلياا  اللحاا  انتاااج فااي ه تساا قااد تقنيااات هااي( IVEP) المختباار فااي االجنااة وانتاااج ، البالنااة وغياار البالنااة الماااعز

. حياة موالياد انتجات مختبريااً  المنتجاة البالستيوالت من% 71 حوالي ان وجد حديثة دراسة وفي. االخرى والمنتجات

 (.in vivo) طبيعياً  تحد  التي المعدالت تلك يماثل ما وهو

. الخيال فاي ما ثر غيار التبويض تعدد تحفيز ان اذ. جداً  محدودة الخيل في االجنة نقل استعمال تطبيقات :الخيل -هـ

 بجانا . التباويض مان اياا  1 او 7 بعاد شاياع دورة كل في جراحية غير بطريقة واحد جنين على الحصول يمكن لكن

 االجناة تجميد عمليات فان االجنة لندرة ونظراً . جراحية غير بطريقة االجنة نقل طري  عن امهار والدة تتم فقد ذلك

 .جداً  محدودة

 وقاد الخيال فاي اجناة النتااج الباديل المصادر هاو( IVEP) المختبار فاي االجناة وانتاج المختبر في االخصا  تكتيك

 المهبال عبار عديادة لمارات للبويضاات شافط عملياات اجارا  تا  وقاد. 7887 عاا  مهار اول والدة تتم اذ نجاحاً  حق 

 مفيااداً  يكااون قااد االجنااة نقاال فااان لااذا.  FSH بهرمااون المعاملااة االفااراس فااي وذلااك الصااوتية فااو  الموجااات بمساااعدة

 .الخصبة غير المسنة االفراس من اضافي نسل على للحصول

 تذاول اجية االبقار اجملنذة

.  عالميااً  متاوافرة اصبحت  االنتاج معايير وكذلك واللح  الحلي  ابقار سالالت لمختلف المجمدة االبقار اجنة تبادل

 وسجالت نس  بسجالت مصحوبة المجمدة االجنة وتباع. والنس  االنتاج سجالت على المجمدة االجنة اسعار وتعتمد

 .الساللة لتسجيل المطلوبة باالستمارات وكذلك Embryo certificates اجنة وشهادات صحية

 التاالي الجيال انتااج زياادة علاى االباا  مقادرة فاي تاتحك  التلقيح في المستعملة والذكور لالجنة الواهبة اال  واختيار

 التربياة من سنة 11 الى 69 استبدال يتيح النامية الدول في االجنة استعمالو. القطيع انتاج متوسط عن جوهرية زيادة

. الادول باين الحيواناات بياع عان افضال يجعلهاا مماا للنقال االجناة وتباادل تداول تسهل التجميد وعملية. واحد جيل الى

 .العال  في دولة أ  من المتاحة باالجنة قائمة على الحصول يستطيعون الراغبون والمشترون
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 Genetic engineering and reproduction   لـة والتياسـة الوراثيـاهليذس

 Transgenic animals production      ًاـة وراثيروـات احملـاج احليواىـاىت

 الطريا  مهادت قاد Transgenic وراثيااً  محولاة حيواناات وانتااج الحيواناات فاي نشطة جينات ادخال على القدرة

 داخلاي جاين منات  ازالاة او المنقاول الجاين فعالياة اكتساا  الاى اماا ادت والتي الحيوان، داخل جينية تحورات الجرا 

 ان. موجهااة بطريقااة( معينااة) محااددة وراثيااة صاافة هندسااة يسااتطيع ال التقليااد  الااوراثي واالنتخااا . (1-71)جاادول 

 الجيناي النقال فاان لاذا. وشااقة طويلاة عملياة التازال الطفارات حادو  او مرغوبة جديدة نماذج لتحديد الوراثي المسح

gene transfer طويلااة بهااا الحيااة دورات تكااون التاي التقليديااة التربيااة ممارساات يفااو  المزرعياة الحيوانااات فاي 

 سااوف cloning واالستنساااخ الااوراثي التحااول مثاال تقنيااات اسااتعمالو. الااوراثي التحسااين معاادل ابطااا  علااى وتعماال

 .البشر  الط  وفي الماشية انتاج في جذرية تنييرات تحد 

 التطورات التاريخية الهامة النتاج الحيوانات المحورة وراثياً ( 1-71) جدول

 التطور العلمي السنة

 اول نجاح لنقل االجنة في االران      

 تطور الحضن المختبر  لالجنة بداية القرن العشرين

 داخل البويضة المخصبة تأسيس تقنية الحقن المجهر      

 Xenopusالى بويضات غريبة عنها  DNAوال   mRNAنقل ال       

 الى اجنة الثديات mRNAنقل ال       

 تسجيل اول فأر محور وراثياً      -    

 اظهرت الفئران المحورة وراثياً خوا  ظاهرية لزيادة النمو     

 انتاج حيوانات مستأنسة محورة وراثياً      

 Spermatogoniaغرس الخاليا المولدة للنطف      

     
 Embryonic stem cellsنقل انوية باستخدا  خاليا الجذر الجنينية 

 وانوية خاليا بالنة في االغنا 

 Cloning     اخــشـتيـاالس

 Embryo splitting      ةـه االجيـشيـتق - 

 منهاا واحادة كال ان واظهار مخصابة لبويضة Daughter cells وليدة خاليا Driesh العال  فصل 7811 عا  في

 اذ البالساتولية الخالياا فصال فاي Microsurgery المجهرياة الجراحاة حاليااً  وتساتخد . جنين الى تتطور ان تستطيع

 باالجنااة عااادة تساامى) المفصااولة البالسااتولية الخاليااا. الجنااين تجزئااة الجاارا  زجاجيااة اباارة او دقياا  مشاارط يسااتعمل

 او جيالتاين فاي تنارس او المكوناات مان فارغاة لبويضة الشفافة الطبقة في غالباً  توضع( Demiembryos المقسمة

 حاين فاي ، نصافين الاى الجناين تقساي  من عليها الحصول ت  االجنة تقسي  عند النجاح معدالت احسن. Agarمستنبت 
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 متطابقة توائ ) Clones متماثلة نسخ تنت  تتطور التي المقسمة االجنة. الجنين تطور حيوية من تقلل التجزئة زيادة ان

Identical twins )تاا  الطريقااة هااذه اسااتعمالوب. المفاارد الجنااين نفااس ماان نشااأت منقولااة بالسااتولية خليااة كاال انو 

 مرحلاة فاي اجناة او ، الماعز في جنينية خاليا اربع او خليتين مراحل في اجنة تقسي  من متطابقة توائ  على الحصول

 .االبقار في التوتي الجس  مرحلة حتى واجنة ، االغنا  في الخليتين

 Nuclear transfer        ةــويـل االىـــىق - 

 التطااور بيولوجيااا عااالمي طااور 7896 عااا  فااي.  متطابقااة افااراد علااى للحصااول اخاارى طريقااة تااوفر االنويااة نقاال

Briggs and King 7817 عاا  فاي مارة الول اقترحات والتاي. الناوو  النقال او النارس ساميت لالستنسااخ طريقاة 

 مخصابة غيار بويضاة مان الناواة تازال( 7-71 شاكل) الطريقاة هاذه فاي.  Hans Spemann االلماني العال  بواسطة

 والتاي) Trophoblast التنذياة جرثوماة مان ماأخوذة خالياا توضاع ث  ، Enucleation النواة بازالة تعرف بطريقة

( in vitro) المختبر  التحضين ويت . النواة من المفرغة البويضة داخل( خلية 611 حوالي على منها الحصول يمكن

.  Recipients مساتقبلة امهات الى تنقل ث  ، البالستيوال او التوتي الجس  مرحلة حتى االنوية لها المنقول االجنة لهذه

 عان الطريقاة هاذه تميياز الضارو  ومان.  جناين استنسااخ هاي الحقيقاة وفاي. كاستنسااخ عاادة اليهاا يشار العملية هذه

 علاى او) المايالد بعد معينة مرحلة في فرد من( Somatic cells) جسمية خاليا اخذ يتضمن الذ  الحقيقي االستنساخ

  .اخر فرد انتاج بهدف( خلو  كمصدر Differentiated متميزة انسجة استعمال االقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقل االنوية استعمالمستنسخة بانتاج عجول ( 7-71) شكل
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 Reproductive failure in females     اثـاإلٌيف  ٌـن التٍاسمــفظال

 الرعً من زرعٌةالم للحٌوانات التناسلٌة العملٌات بتحوٌل المزرعٌة الحٌوانات تدجٌن مراحل مع االنسان قام

 Intensive المكثؾ االنتاج الى  Seasonal mating systemالموسمٌة التزاوج وانظمة Free grazing الحر

production السنة مدار على التزاوج ظمةنوا Year around mating system  الكفاءة فأن لذلك وكنتٌجة 

 تؤدي قد العوامل فهذه ،االقتصادي االنتاج ومتطلبات ٌةالبٌئ العوامل بسبب انخفضت المزرعٌة للحٌوانات التناسلٌة

 .جزئً او كلً تناسلً فشل الى

 الذي ٌمنع انجاب الموالٌدو Sterility الدائمً العقم وهً قد تحصل فً الحٌوانات اللبونة العقم من نانوع هنالك

Procreation، المؤقت والعقم Infertility ًالفصل هذاو كلٌا، أوزئٌا انعدام الخصوبة ج أوانحفاض  وٌعن 

 والحمل شٌاعال دورة وهً ًالتناسل الفشل حاالت لحصول بدرجة كبٌرة المعرضة التناسلٌة العملٌات بعض سٌشرح

 العكسٌة والبٌئٌة الوراثٌة والعوامل االصابات المرضٌةو الهرمونً التوازن انعدام حاالت ظهرتالتً و والوالدة

واضطراب  Ovarian dysfunction المبٌضً الفشل الفصلش هذا الجزء من وسٌناق .(1-11 شكل) وتأثٌراتها

 الموالٌد وهالك Pregnancy wastage الحمل وخسارة Disorder of fertilizationعملٌة االخصاب 

Neonatal mortality   وبعدها الوالدة عند ضطرابات الحاصلةاال واخٌرا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التناسلً فً إناث الحٌوانات المزرعٌة ( مظاهر الفشل1-11شكل )

 

 خسارة الحمل

Pregnancy 

wastage 

هالك جنٌنً متأخر 

Fetal mortality 

هالك جنٌنً مبكر 

Embryonic 

mortality 

 

 Earlyمبكر 

(Before maternal 

recognition) 

 Lateمتأخر 

(After maternal 

recognition) 

 اجهاض 

Abortion 

(Fetus expelled) 

 تحنط الجنٌن

Mummification 

(Fetus retained in 

uterus) 
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   Ovarian dysfunction  ضـُ املبًـوظًف هالـاخت :اواًل

 الوظٌفتٌن اتٌنوه ةٌالمبٌض الهورمونات وافراز البوٌضات انتاج هما اساسٌتٌن وظٌفتٌن ٌؤدي اللبائن مبٌض ان

 فًواالختالل  االضطرابات على كزرن سوؾ الجزء هذا وفً التناسل عملٌة نجاح نحو وتوجهان بشدة ترتبطان

 .والرحم والمبٌض شٌاعال دورة

 Anestrus     اعــظًداً الـاٌع -1

 ظهور عدم مع Complete sexual inactivity الكاملة الجنسٌة الفعالٌة انعدام حالة الى شٌرٌ شٌاعان انعدام ال

 ان من الرؼمعلى و .(1-11 لوجد) تناسلًال الفشل حاالت تنوع الى تشٌر ولكنها مرضا لٌست وانها شٌاعال عالمات

وفً الحٌوانات  الحلٌب وانتاج الحمل وخالل البلوغ قبل مثال محددة فسٌولوجٌة حاالت خالل الحظٌ شٌاعانعدام ال

 True حقٌقً شٌاعانعدام ) المبٌضٌة لفعالٌةل المؤقت او الدائم للتدهور اشارة تكون ما ؼالبا اال انها موسمٌة التناسل

anestrus )الشٌخوخة او الرضاعة اجهاد او االؼذٌة قلة او الطبٌعٌة البٌئة فً الموسمٌة التؽٌرات بسبب الحاصلة 

Aging، شٌاعال اٌقاؾ على تعمل االرحام او للمباٌض محددة مرضٌة حاالت وان. 

  Ovarian abnormalities   ُــات املبًضًــىهـالتظ -2

 :(2-11)شكل  نوعٌن على تكون ٌاعانعدام الش تسبب التً المبٌضٌة التشوهات

 الوحدات عدد قلة اي) Ovarian hypoplasia  ًالمبٌضانحُسج  نقص ان :المباٌض تطور فً فشل .أ

 طفولٌة تناسلٌة قناة تمتلك المصابة الحٌواناتوان  .السوٌدٌة الجبال ماشٌة فً ٌحدث( المبٌض نُسُج المكونة

Infantile reproductive tracts  مع مرتبطة عادة تكون ًالمبٌض انحُسج عدم حالة وان .شٌاعلا تظهر وال 

 كروموسوم لدٌها كونٌ فعالة ؼٌر صؽٌرة مباٌض تمتلك التً االفراس بعض .الماشٌة فً االبٌض الشعر لون صفة

 الـ مستوٌات ارتفاع مع كون مستوى االستروجٌن فً البالزما منخفض فضال  على (XO مثل) طبٌعً ؼٌر جنسً

LH. مارتنرٌالف حالة وان Freemartins ًتفشل وهً التطور قلٌلة مباٌض ولدٌها لذكر توأم تكون عجلة والدة ه 

 .شٌاعال اظهار فً

 وتحنط Pyometra الرحم تقٌح تشمل االمراض هذه :للرحم مرضٌة حالة مع المرتبط رفاالص الجسمبقاء  .ب

 ان .والنعاج والخنازٌر االفراس فً Pseudopregnancy الكاذب والحمل  Fetal mummification الجنٌن

 من تعد ٌةٌنالجن االنسجة بقاٌا او الرحمٌة الؽدد افرازات على الرحم واحتواء االصفر الجسم وظٌفة استمرار

 Embryonic الجنٌنٌة االصفر الجسم مؽذٌات) روجٌنستاال حقن وان .الخنازٌر فً الكاذب للحمل الممٌزة العالمات

luteotrophin) االصفري الطور اٌةنه عند Luteal phase فً الكاذب الحمل احداث الى ٌؤدي الشٌاع دورة من 

 .الخنازٌر
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 شٌاع( االضطرابات الحاصلة فً دورة ال1-11جدول )

 سبا اال التشوهات النوع
المٌكانٌكٌات 
 الفسٌولوجٌة

 االبقار

 Anestrus شٌاعانعدام ال

تقٌح الرحم وتحنٌط الجنٌن 
 وانتاج الحلٌ .

 دامة الجسم االصفر.ا  -1
الرضاعة تعمل على   -2

تثبٌط تحرر الهرمونات 
 المحرضة للقند.

 تكٌس المباٌض
و/  LHانخفاض فً هرمون 

 GnRH أو

نقص التنسج المبٌضً وحالة 

 Freemartinismالـ 
فشل انتاج االستروجٌنات 

 المبٌضٌة

 نقص التغذٌة والفٌتامٌنات
قلة انتاج محرضات القند 

االمامً للغدة من الفص 
 النخامٌة

 شٌاعال أو Subestrus شٌاعحالة تحت ال

 الصامت
  االنتاج العالً للحلٌ 

 انعدام التوازن الهرمونً تكٌس المباٌض Nymphomania شٌاعحالة فرط ال

 االغنام
 Anestrus شٌاعانعدام ال

موسمٌة التناسل وانتاج 
 الحلٌ 

تاثٌر الفترة الضوئٌة على 
 القندتحرر محرضات 

 كما فً الماشٌة انتاج الحلٌ  Anestrus شٌاعانعدام ال الخنازٌر

 الخٌول
 Anestrus شٌاعانعدام ال

موسمٌة التناسل والتغذٌة 
 ونقص التنسج المبٌضً

 كما فً االغنام

 تبكٌر الموسم التناسلً Long estrus شٌاعاطالة دورة ال

فشل الحوٌصالت االقل من 

سم من التطور والتً  2

عود الى عدم كفاٌة التحفٌز ت
 الهرمونً

   Silent heat الصامت شٌاعال

 Poor estrus شٌاعضعف ال
 الحمل الكاذ 

فشل الحمل المبكر مع 
استمرار عمل الجسم 

 االصفر

 شٌاعاطالة طور نهاٌة ال

Diestrus 
استمرار عمل الجسم 

 االصفر

 المرتبط الرحمٌة السوائل تراكم بسبب ٌحدث النعاج فً Hydrometra االستسقاء بسبب الناتج الكاذب الحمل ان

 حصول بدون ولكن العادي الحمل حالة فً ٌحصل كما تتوسع النعجة بطن وان االصفر الجسم عمل استمرار مع

 للسوائل التلقائً التدفق او التفرٌػ ٌحصل عندما ٌستعمل Cloudburst مصطلح ان . Udder رعضلل ونمو تطور

 هذه تمٌٌز صعوبة الى ٌؤدي هذا فأن نوالبروجستر مستوٌات ترتفع عندما .للوالدة المتوقع لوقتا عند الرحمٌة

 Ultrasonography ٌةصوتال فوق االمواج تقنٌة استعمال خالل من بسهولة تشخٌصها ٌمكن وانه الحمل من الحالة

نى  الماعز فً الكاذب الحمل تسبب تًال العوامل ان .الرحم ٌمأل الذي السائل فً المشٌمة وجود عدم بمالحظة ذلكو
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 والمعامالت ٌندكالناالبروست من كال ان .االصفر الجسم تحلل فً مهما   دورا   ٌؤدي البروالكتٌن ولكن َحى جحذَذها،

 من السوائل تفرٌػ فضال  على شٌاعال وسلوك البروجسترون مستوٌات انخفاض الى تؤدي ٌتوسٌنسلالوك المتكررة

  .Discharge of intrauterine fluid الرحم داخل

 بسبب ٌحدث دٌدحبالت االفراس فً مالحظته ٌمكن والذي Prolonged diestrus األصفري شٌاعال مدة إطالة ان

 االسباب من ٌعد وانه ا  ٌوم 15-14 وهً الطبٌعٌة الفترة من اكثر الى االصفر الجسم حٌاة لفترة التلقائٌة اإلطالة

 ٌكون قد االصفر الجسم عمل استمرار وان .الطبٌعً التناسل موسم خالل Anestrus شٌاعال النعدام الرئٌسٌة

 .PGF2α كالندٌناالبروست تحرر بفشل مرتبطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فً الحٌوانات  شٌاعالحوٌصالت فً المبٌض وانعدام ال تطور فشل الى تؤدي التً المحتملة األسباب( 2-11) شكل

 المزرعٌة

 

  Ovulatory failure     ُــابا ن االــفظ -3

 تكٌس سببب او الطبٌعٌة شٌاعال دورة خالل التبوٌض فً الحوٌصلة فشل الى ٌعود قد االباضة عملٌة فشل ان

 .Cystic ovaries المباٌض

 االبقار مع مقارنة فرسوال الخنازٌر فً شٌوعا االكثر هو Anovulatory estrus اباضً الال شٌاعال ان

 االباضة قبل ما محجال الى تصل المبٌضٌة والحوٌصلة طبٌعً شٌاع سلوك الحٌوانات ظهرتو .واالؼنام

انعدام الشٌاع 

Anestrus 

استمرار عمل 

 الجسم االصفر

عدم كفاٌة محرضات 

 القند 

 

عوامل بٌئٌة مثل 

الموسم والتغذٌة 

 وانتاج الحلٌ 

اضطرا  المبٌض مثل قلة 

التنسج المبٌضً وتكٌس 

المباٌض وحالة الـ 

Freemartinism 

عوامل رحمٌة مثل 

الحمل وتحنط 

الرحم  الجنٌن وتقٌح

 والحمل الكاذ 

فشل الحوٌصالت المبٌضٌة 

 فً التطور
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Preovulatory size جحًزق ال أو تنفجر ال ونكُها Rupture. تتحول اباضة لها ٌحصل ال التً الحوٌصالت 

  .االصفر جسملل الطبٌعٌة الحالة فً ٌحصل كما شٌاعال دورة خالل تضمحل ثم ومن خالٌا صفراء الى تدرٌجٌا

 ثالحدو نادر ولكنه والخنازٌر الحلٌب ماشٌة فً شائعا ٌكونovarian disease  Cystic المباٌض تكٌس مرض

 بٌن وخصوصا الحلٌب ماشٌة فً شائع صمً اضطراب عن عبارة المرض ان .االخرى االنواع او اللحم ماشٌة فً

 الوالدة بعد االولى االباضة قبل تتطور انها ملٌحت المبٌضٌة االكٌاس معظم .العالً االنتاج ذات االبقار

Postpartum من ا  ٌوم 33 بعد فحصت التً االبقار فً تشخٌصها ٌتماالكٌاس المبٌضٌة  اكثر الن نظرا وذلك 

 االبقار بعض ان من الرؼمعلى  .الطبٌعً ؼٌر شٌاعال سلوك بعد او التناسل بعد فحصها ٌتم التً بتلك مقارنة الوالدة

 فً تفشل معظمها فأن( Nymphomania االناث عند الجنسٌة الرؼبة رطف) مكثؾ اعتالء سلوك تظهر قد المصابة

 سم 2.5 قطرها ٌتجاوز التً الكبٌرة االكٌاس من اكثر او واحدة على ٌحتوي ٌنالمبٌض كال او احد .شٌاعال اظهار

)ال تعد مرضٌة لكونها  Cystic corpus luteum صفراءال جسامالا اكٌاس او حوٌصلٌة اكٌاس تكون ان اما وهذه

 المثال سبٌل فعلى دورٌة لتؽٌرات تخضع الحوٌصلٌة االكٌاس .(ومن الممكن ان ٌحدث الحمل تحدث بعد االباضة

 قٌقةر حافة على تحتوي Luteal cysts االصفزَة االكٌاس .االباضة فً تفشل ولكنها وتضمحل بالتناوب تنمو هً

Thin rim نوع تمٌٌز فأن الماضً فً .مدة الطول تستمر ولكنها االباضة فً تفشل اٌضا هًو االصفر النسٌج من 

 فوق الموجات تقنٌة وصول مع فأنه حال اي وعلى Rectal palpation المستقٌم عبر الجس على ٌعتمد كان كٌستال

 وان .كبٌرة بدرجة زادت التكٌس نوع تمٌٌز دقة فأن transrectal ultrasonography المستقٌم عبر صوتٌةال

. هذا الفشل ال ٌعود LH الـ هرمون تحرر فٍ يُكاَُكُة فشل بسبب تحدث قد الحالة هذه ان الى ٌشٌر المتوفر الدلٌل

  النخامٌة الؽدة -ادهالم تحت محور حساسٌة عدم الى ٌعود ولكنه GnRHالى انخفاض تحرر هرمون الـ 

Hypothalamic pituitary axis ٌولاالستراد هورمون من المرتفعة للمستوٌات. 

 Seasonal الموسمٌة والتؽٌرات الحلٌب من العالً االنتاج مع مرتبطة االبقار فً المباٌض تكٌس حالة تطور ان

changes الوراثً واالستعداد Hereditary predisposition النخامٌة الؽدة وظٌفة واختالل Pituitary 

dysfunction  ٌأتًوكما: 

 ٌحدث قد العالً الحلٌب انتاج موسم الن واضحة ؼٌر المباٌض تكٌسمرض و الحلٌب انتاج بٌن العالقة ان -1

 .العكس ولٌس المباٌض تكٌسب المصابة البقرة فً الهورمونٌة للتؽٌرات استجابة

 Postpartum uterine الوالدة بعد الرحمٌة باالصابات المرتبط المباٌض تكٌس مرض تطور ان -2

infections الداخلٌة السمومو Endotoxins تثٌر قد الرحم فً ةٌرهالمج االحٌاء بعضيٍ لبم  المنتجة Trigger 

 تحرر ٌثبط الكورتٌزول مستوى ارتفاع وان ،Cortisol الكورتٌزول افراز رفٌح والذي البروستوكالندٌن تحرر

 .االكٌاس تطور الى وٌؤدي االباضة قبل LH هرمون

 المنتظم االنخفاض بعد خصوصا وجودها ثبت وراثةوال المباٌض تكٌس مرض بٌن الموجودة العالقة ان -3

 من المرض هذا هاتابن أظهرت التً الثٌران استبعاد بعد المباٌض تكٌس مرض لدٌها التً االبقار َسبة فً الحاصل

 .القطٌع

 المواد من عالٌة بمستوٌات ىتؽذ التً الحلٌب ماشٌة ابقار فً كرارا  ت اكثر ٌكون المباٌض تكٌس مرض ان -4

 .الشتاء فصل خالل ةالؽذائٌ
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 :وهً األبقار فً المباٌض تكٌس مرض لعالج عدٌدة قائطر وهنالك

 والذي Rectal palpation المستقٌم عبر  الجس خالل من للكٌس Manual rupture الٌدوي زٌقالتم .1

 .القدٌمة قائالطر منٌعد 

 ،الحوٌصلً المباٌض تكٌس مرض عالج فً هنفس التأثٌر امله GnRH والـ hCG الـ هورمونً من كل ان .2

 .الجسم فً المضادة االجسام لتكوٌن احتماال اقل ٌكون (قلٌل جزٌئً وزن ذو كونه) GnRH الـ هرمون ولكن

 .Luteal cysts فرياالص سالتكٌ عالج فً مؤثرا ٌكون مشابهاته او البروستاكالندٌن .3

 الدورات اٌضا   ٌعٌد قد لمهبلا فً البروجسترون على حاوٌةالوسائل ال استعمال أو البروجسترون حقن ان .4

 .المباٌض ٌستك لدٌها التً األبقار فً المبٌضٌة

 بالنسبة وخصوصا االستبعاد فً اساسً وعامل التناسل فشل فً مهم سبب ٌكون الخنازٌر فً المباٌض تكٌس ان

 .بالعمر الكبٌرة للخنزٌرات

  Disorders of fertilization    ابــاإلخصساب ــاله او ا طــاخت ثاًًٌا:

 Atypical االخصاب وشذوذ Fertilization failure االخصاب فشل جحضًٍ االخصاب عًهُة فً االختالل

fertilization.  

  Fertilization failure     ابــن االخصـفظ -1

 :بسبب ٌحدث قد (3-11)شكل  االخصاب فشل ان

 .الحٌوان المنوي وصول قبل البوٌضة موت -1

 .الحٌوان المنوي او البوٌضة فً ًبوتركٌ وظٌفً اختالل -2

 .االنثوٌة التناسلٌة القناة فً Physical barriers الفٌزٌائٌة العوائق -3

 .االخصاب موقع الى الكمٌتات انتقال منع -4

 .االباضة عملٌة فشل -5
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 ( أسباب فشل عملٌة اإلخصاب3-11شكل )

 Abnormal eggs       البىيضات غري الطبًعًُ

 :التشوهات هذه من المخصبة ؼٌر البوٌضات فً مالحظتها تتم والتركٌبٌة الشكلٌة التشوهات من عدٌدة نواعا

 .Giant egg المتضخمة البوٌضة -1

 .Oval – shaped egg البٌضوي الشكل ذات البوٌضة -2

 . Lentil-shaped egg العدس بحبة ةالشبٌه البوٌضة -3

 .Ruptured zona pellucida الممزقة الشفافة المنطقة ذات البوٌضة -4

 او الكامنة التشوهات الى اما ٌعود قد الطبٌعً ؼٌر الجنٌنً والتطور االخصاب عملٌة حصول فً الفشل ان

 فً منخفضا ٌكون االخصاب نإف المثال سبٌل فعلى .البٌئٌة العوامل الى او البوٌضة فً Inherent المتأصلة

 فً الحاصل الفشل بعض فأن االؼنام فً .التزاوج قبل محٌطال حرارة درجات ارتفاع الى انًعزضة الحٌوانات

 .المشوهة للبوٌضات االباضة حصول تكرار مع مرتبطا ٌكون التناسل موسم بداٌة عند االخصاب

  Abnormal sperm       غري الطبًعًُ ىاٌات املٍىيُاحلً

 ما الحٌوانات فً تدرس لم االخصاب لفش مع والمرتبطة المشوهة حٌوانات المنوٌةلل الفسٌولوجٌة التأثٌرات ان 

 .DNA للـ المكون البروتٌن فً تركٌبً بخلل مرتبطة تكون الذكور مقع من محددة اشكال . وانالماشٌة عدا

 :ٌسبب قد هررضت او وان المنويالحٌ شٌخوخة او تقادم ان

 والكباش الثٌران ففً .البوٌضة اخصاب من المتضررة الحٌامن تمنع قد االكروسومً الؽطاء فً تؽٌرات -1

 .االكروسومً الؽطاء وسالمة الخصوبة بٌن واضحة عالقة توجد والخنازٌر

 الدهون روكسٌداتٌب تكوٌن او Cyclic AMP الـ مثل الخلٌة داخل فً الموجودة الحٌة المكونات تسرب -2

 .الهوائٌة ظروؾ تحت وانات المنوٌةالحٌ حفظ ٌتم عندما

بوٌضات غٌر 

 طبٌعٌة

فشل اإلخصا  

Fertilization failure 

 انتقال األمشاج موانع تركٌبٌة

حٌوانات منوٌة 

 مشوهة
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 .االنثوٌة التناسلٌة القناة داخل انهزية وانات المنوٌةالحٌ اخصاب قابلٌة فً تدرٌجً انخفاض -3

 Structural barriers to fertilization        ابـُ لالخصـع الرتكًبًــاملىاٌ

 موقع الى البوٌضات او و/ وانات المنوٌةالحٌ انتقال مع تداخلت االنثوٌة التناسلٌة للقناة المكتسبة او الخلقٌة العٌوب

 .االخصاب

 مولر قنوات من مختلفة مقاطع تطور توقؾ نتٌجة تحدث  Congenital defectsلخلقٌةا العٌوب -1

Mullerian ducts  الجٌن مع مرتبطا ٌكون التقلٌدي الخلقً الشذوذ ان .الرحم وعنق والرحم البٌض قناة مثل 

 والذي  White heifer disease  االبٌض العجالت بمرض الماشٌة فً وٌسمى االبٌض الجلد لون عن لوالمسؤ

 .تطورٌا   مكتمل الؽٌر البكارة ؼشاء طرٌق عن المهبل قناة فً انسدادو مولر قناة وتطور نمو فً توقؾ هخالل ٌحصل

 او الرحم بقرنً او بالمبٌض القمع التفاؾ هً التناسلٌة االعضاء فً تحصل التً التشرٌحٌة التشوهات اكثر -2

 التناسلٌة القناة اجزاء من اثنٌن او واحد فقدان ان كما .االنثوٌة اسلٌةالتن القناة اجزاء احد فً مٌكانٌكً انسداد حصول

 .التشرٌحً العقم ٌسبب ان ٌمكن االنثوٌة

  Phytoestrogen       ُـات الٍباتًـرتوجًٍـاالس

 فعالٌة ذات مركبات على تحتوي نباتات على عىتر التً باالبقار ةنمقار االؼنام لدى اكثر ٌحدث التناسل فشل ان

 االبقار .Red clover االحمر والبرسٌم  Subterranean clover االرضً تحت البرسٌم مثل ستروجٌنٌةا

 ٌكون والذي المبٌضٌة الفعالٌة ضؽط من تعانً قد االستروجٌنٌة بالمركبات ؼنٌة نباتات على المؽذاة والنعاج

 مشابهة تكون السرٌرٌة االعراض نفأ االبقار فً .االجهاض حاالت وزٌادة االخصاب معدالت بانخفاض مصحوبا  

 عالج ٌمكن او مؤقت ٌكون النباتات هذه تناول بسبب الحاصل العقم وان المباٌض ستكٌ حالة فً الحاصلة لتلك

 المؤقت العقم من الحالة لهذه المرضٌة التؽٌرات ان .النباتات لهذه الحٌوانات تناول توقؾ بعد واحد شهر ضمن الحالة

 فً تأثٌره واٌضا    Hypophyseal-ovarian axis المبٌض -النخامٌة محور على ستروجٌناال فعالٌة الى تعود

 االباضة لها وٌحصل تتناسل عدٌدة لمواسم باالستروجٌن ؼنٌة مراعً على المؽذاة النعاج ان .وان المنويالحٌ انتقال

 فً الشدٌدة التؽٌرات بسبب لصالحاوانات المنوٌة الحٌ انتقال لفشل كنتٌجة منخفضة تكون االخصاب معدالت ولكن

 .Cervix الرحم عنق قناة

 Atypical fertilization      ابــاالخصروذ ــط -2

 ٌمكن التً الكمٌتات عمر دماتق او لشٌخوخة نتٌجة تلقائٌا ٌحصل قد الطبٌعً ؼٌر او نموذجًاأل ؼٌر االخصاب

 :ٌلً كما وصفها

 وان .بالتدرٌج الحٌوٌة وظائفها تفقد البوٌضة فأن دماالتق هذا وخالل تدرٌجً ٌكون البوٌضة عمر دماتق ان -1

 .الوالدة قبل وٌتحلل Not viable حً ؼٌر ٌكونو للجنٌن ٌحدث البوٌضة رعم كبر نتٌجة ٌحدث الذي المبكر التاثٌر

 االولٌة باالنوٌة ٌتعلق فٌما خصوصا االخصاب فً تشوهات الً ٌؤدي البوٌضة شٌخوخة فأن ذلك فضال  على
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Pronuclei. الباٌوكٌمٌائٌة التفاعالت ان Biochemical والباٌوفٌزٌاوٌة Biophysical دخول مع ةالمرتبط 

 .Polyspermyوانات المنوٌة الحٌ تعدد حالة زٌادة الى تؤدي الحالة وهذه ابطأ تكون البوٌضة الى وان المنويالحٌ

 الخنازٌر فً .والمزرعٌة المختبرٌة َاتانحُىا من كثٌرة انواع فً تحصلوانات المنوٌة الحٌ تعدد حالة ان -2

 امتالك الى ٌؤدي االباضة قبل ساعة 36-24 عند البروجسترون هرمون من جرعة حقن او التزاوج تاخر فأن

 الكروموسومٌة المجموعة ثالثٌة االجنة هذه تكون سبب الواضح ؼٌر من وانه نوٌتٌن اولٌتٌن. من اكثر البوٌضات

Triploid embryos تعدد حالة بسبب تكون ام الثانً القطبً الجسم قذؾ او طرح فشل بسبب ٌحصل وهل 

 داخل الى وان منويحٌ من اكثر دخول منع فً بالبوٌضة المحٌط الحاجز فشل بسبب تحصل التًوانات المنوٌة الحٌ

 والذي صطناعًاال التلقٌح عملٌة تاخر او التزاوج تأخر عند تزدادوانات المنوٌة الحٌ تعدد حالة حصول ان .البوٌضة

 ٌملكان ذانلال والخنزٌرة الفرس فً انه ٌعنً وهذا .المتكونة الكروموسومٌة لمجموعةا ةالثٌالث االجنة موت الى ٌؤدي

 االباضة حصول وقت الى نسبة المناسب الوقت فً التلقٌح عملٌة واجراء التناسل توقٌت فأن ا ٌ سبن طوٌلة شٌاع فترة

 . الطبٌعً اإلخصاب لحصول المحددة العوامل من تعد

  Pregnancy wastage      نــاحلى دـــكـف ثالجًا:

 المتأخر الجنٌنً والهالك Embryonic mortality المبكر الجنٌنً الهالك هما قسمٌن الى الحمل فقد تقسٌم ٌمكن

Fetal mortality (1-11 شكل). الطبٌعٌة التناسلٌة العملٌات خالل تحصل الحمل خسارة حاالت من صؽٌرة ةبنس 

 .Unavoidable تفادٌها ٌمكن وال ٌةحتم تكون والتً

 :وهً مختلفة مراحل عند حصلٌ قد الحمل انتهاء ان

 .(مبكر جنٌنً هالك حصول ٌعنً) تتأثر ال شٌاعال مدة طول فأن الحالة هذه وفً للحمل األمً التمٌٌز قبل -1

 هالك حصول ٌعنً) شٌاعال دورة طول فً تأخٌر حصول مع مرتبطة وتكون للحمل األمً التمٌٌز بعد -2

 .(مبكر ولكن بوقت متأخر جنٌنً

 .(Fetal mortality المتأخر الجنٌنً الهالك) المتأخرة الجنٌنٌة المراحل خالل -3

 .المتأخر الجنٌنً والهالك المبكر الجنٌنً الهالك حالتً من لكل شرحا   ٌأتً وفٌما

  Embryonic mortality     سـٌ املبكـالك اجلًٍٍــاهل -1

خالل الفترة من االخصاب  واالجنة Fertilized ova المخصبة البوٌضة موت الى ٌشٌر المبكر الجنٌنً الهالك

 .المرحلة هذه خالل طبٌعٌا   تفقد المزرعٌة الحٌوانات اجنة % ي43ٍ-25 حوالً وان. االستزراع ةلٌمع نهاٌة حتىو

 دٌع الجنٌنً الهالكوان  .المتأخرة بالمراحل مقارنة ةركالمب الجنٌنٌة المرحلة خالل شٌوعا   اكثر الهالك ٌكوناذ 

 فً Eliminating unfit genotypes السلٌمة ؼٌر الوراثٌة التراكٌب من التخلص او إلزالة تحصل طبٌعٌة عملٌة

 .واألؼنام الماشٌة فً المتعددة الحمل وحاالت للخنازٌر الحجم الكبٌرة الموالٌد فً وخصوصا   جٌل كل

 فوق الموجات فحوص ولكن ،اهامتصاص ٌعاد المبكرة المراحل فً الهالكة بقاراال جنةا بأن ٌعتقد نكا الماضً فً

 الرحم لذفها خارج خالل من منها التخلص ٌتم المبكرة المراحل فً الهالكة األجنة بأن أظهرت المستقٌم برع الصوتٌة
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 فأن الماشٌة فًو .المهبلٌة المخاطٌة ائلسوال مع تخرج او ظاهرة ؼٌر تكون ان اما والتً الرحم عنق طرٌق عن

 انعصُفُة الكٌسة Hatching حضن فترة خالل 16-8 ٌاماال بٌن ما الفترة فً ٌحدث الجنٌنً الهالك معظم

Blastocyst شٌاعال دورة طول على التأثٌر بدون االستزراع وعملٌة. 

 :ٌأتً كما الماشٌة فً ادٌرهتق ٌمكنو ،المبكر الجنٌنً الهالك لمعرفة تستعمل عدٌدة قائطر هناك

 مراحل عند االنقسام بعملٌة االستمرار فً تفشل التً المخصبة البوٌضات وعدد اإلخصاب معدل حساب -1

 .التزاوج بعد مختلفة

 مدةال طول الن وذلك فً معرفة الهالك الجنٌنً المبكر دقة اقل كونت التزاوج بعد شٌاعال دورةل العودة ان -2

 األجنة احد وتم حالة وفً .الجنٌنً الهالك غُز اخرى السباب ٌعود قد الوالدة بعد ٌاعشال الالزمة للوصول الى

 .سٌستمر الحمل وان تمٌٌز الهالك الجنٌنً ٌمكن ال فً هذه الحالةف آخر جنٌنل تواءم تكون التً

 .وجالتزا من اٌام بعد االنثوٌة التناسلٌة القناة ؼسل طرٌق عن الجسم داخل من المجمعة االجنة فحص -3

 .الحلٌب او الدم فً البروجسترون مستوٌات تقدٌر -4

 .الصوتٌة فوق األمواج تقنٌة باستعمال وذلك من الحمل 23 الٌوم بعد الجنٌن قلب نبضات فحص -5

 ثلثً من اكثر ٌمثل هذاو% 33-23 ٌمثل حوالً الخنازٌر فً المبكر الجنٌنً الهالك بأن اظهرت عدٌدةاسات در

 الهالك تأثٌر مدى تحدد التً وان العوامل .الحمل من 18-8 االٌام خالل تحصل والتً ازٌرالخن فً التناسلٌة الخسارة

 جمٌع خسارة حالة فً مثالف ،الحمل ومرحلة حٌة تبقى التً االجنة عدد هً الخنازٌر فً شٌاعال دورة فً الجنٌنً

 4-1 بقاء حالة فً ولكن الطبٌعٌة لٌةالتناس دورتها الى تعود سوؾ الخنزٌرة فأن الحمل من انزابع الٌوم عند األجنة

 ٌستمر ولكً .اٌام 6 بحوالً ستطول التالٌة شٌاعال دورة ولكن أٌضا   سٌنتهً الحمل فأن الرابع الٌوم بعد حٌة أجنة

 ما الى الحمل ٌستمر ولكً ،الرحم قرنً كال فً اجنة 4 حوالً هنالك تكون ان ٌجب فأنه اٌام 13 بعد ما الى الحمل

وٌمكن توضٌح اوقات حدوث الهالك الجنٌنً المبكر كما  .واحذ جنٌن حوالً هنالك تكون ان فٌجب ا  ٌوم 12 بعد

 :ٌأتً

 %.33-15الهالك الذي ٌحدث ما بٌن االخصاب والٌوم السابع من الحمل وتتراوح نسبته بٌن  -1

لى حدوثه هً %، ومن االسباب المؤدٌة ا25-15من الحمل ونسبته  21-7الهالك الذي ٌحدث خالل االٌام  -2

 مرضٌة. أوبٌئٌة  أوتؽذوٌة  أوضعؾ فً بنٌة رحم االم وهذا قد ٌرجع الى اسباب وراثٌة 

من الحمل اذ ال ٌمكن تشخٌص هذا الهالك على نحو دقٌق بسبب  28-21الهالك الذي ٌحدث خالل االٌام  -3

 والتاخر فً اعادة تسفٌد االبقار. شٌاعاطالة دورة ال

جهاز الموجات  باستعمالمن الحمل وٌمكن تشخٌص هذا الهالك  35-28ٌام الهالك الذي ٌحدث خالل اال -4

 .B (PSP-B)فوق الصوتٌة والبروتٌن المختص بالحمل نوع 

من الحمل ونسبة هذا الهالك قلٌلة ومتؽٌرة ما بٌن الحقول وتتراوح ما  35الهالك الذي ٌحدث ما بعد الٌوم  -5

 %.12-2بٌن 
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  Causes of embryonic mortality         اسباب اهلالك اجلًٍين املبكس

 Embryonic ةالجنٌنٌ العوامل وا Maternal factors األمٌة العوامل الى ٌعود ان ٌمكن الجنٌنً الهالك

factors الموالٌد جمٌع فً تؤثر األمٌة التأثٌرات .الجنٌنٌة والعوامل األمٌة واملعال بٌن ما خلاالتد الى او Entire 

litter على تؤثر المبكر االجنة هالك الى المؤدٌة الجنٌنٌة العوامل ان حٌن فً الموالٌد جمٌع خسارة الى ؤديٌ وهذا 

 كافٌة ؼٌر تكون قد االم بٌئة فأن اخرى حاالت وفً .طبٌعٌة بصورة االخرى االجنة وتترك منفردة بصورة االجنة

وٌمكن توضٌح العوامل  .فقط قلٌلة وبأعداد وٌةالق االجنة وتطور نمو تدعم فأنها وبذلك االجنة جمٌع وتطور لنمو

 وكما ٌلً:( 4-11) شكلفً  األجنة خسارة فًالمؤثرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أسباب الهالك الجنٌنً المبكر4-11شكل )

  Endocrine factors      الصمٌة العوامل -1

 الهالك الى ٌؤدي والبروجسترون االستروجٌن نبٌ التوازن لعدم كنتٌجة البوٌضة انتقال تأخر او تسرٌع ان

 ال قد Undersized الطبٌعً الحجم من اصؽر حجمها ٌكون التً المشوهة االجنة نا .نؽراساال قبل ما الجنٌنً

 تدرٌجً اضمحالل حصول ومن ثم األصفر للجسم لةحلالم الرحمٌة التأثٌرات Counteract إبطال على قادرة تكون

 .الحمل اءهانتو األصفر للجسم

 تطور فأن ةطبٌعٌوفً الحالة ال .العصٌفٌة الكٌسة من المتأخرة المرحلة هً االجنة بقاء فً الحرجة المرحلة ان

 Close synchrony دقٌق تزامن فً التناسلٌة القناة فً ٌؤثر الذي البروجسترون افراز على ٌعمل االصفر الجسم

 ،للجدل مثٌرا   امرا   تزال ال الجنٌنً والهالك االصفر الجسم تحلل نبٌ العالقة تأثٌرو سبب وان .الجنٌنً التطور مع

 تسرٌع فً تساهم قد الدم فً االصفر الجسم لنمو ةحرضالم للهرمونات االستجابة تقلٌل فأن عامة بصورة ولكن

 .Subfertile cows الخصوبة المنخفضة االبقار فً الجنٌنً الهالك

 

 Geneticsالوراثة 
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  Lactation       الحلٌ  إدرار -2

 زٌادة خالل منٌتم تشخٌصه و واالفراس واالؼنام الماشٌة فً الحلٌب انتاج مدة خالل الجنٌنً الهالك لٌحص

 .التناسل بعد شٌاعال دورات طول

 Nutrition of the dam      األمهات تغذٌة -3

 ٌعمل كما اباالخص ومعدالت االباضة معدل فً ٌؤثر تناولةالم األساسٌة الؽذائٌة والمواد الطاقة كمٌة انخفاض ان

 قابلٌة فً وضارا   مؤثرا   ٌعد ئٌةالؽذا المواد استهالك فً المفرطة الزٌادة ان كما .الجنٌنً الهالك معدالت زٌادة على

 .Embryo survival األجنة بقاء

 Age of Dam       االم عمر -4

 Fifth لها الخامس الحمل بعد والخنزٌرات Gilts الكالب اناث فً وٌالحظ كبٌرة بدرجة ٌحدث الجنٌنً الهالك ان

gestation. ًسنوات  6والنعاج بعمر اكثر من  الصؽٌرة النعاج فً اعلى ٌكون الجنٌنً الهالك حدوث فأن النعاج ف

 .للرحم الداخلٌة والبٌئة باألجنة مرتبطة عوامل الى ٌعود مقارنة مع النعاج البالؽة وهذا

  Overcrowding in uterus       الرحم داخل االزدحام -5

 ضمن Vascular supply الوعائً والتجهٌز المساحة روفت مدىب كبٌرة بدرجة تتأثر المشٌمة تطور درجة لكون

 هذه .المشٌمة تطور تحد من فانها وبالتالً موقع لكل الوعائً التجهٌز من تقلل راساتؽاالن عدد زٌادة فأن ،الرحم

 وٌجب .جنٌن من الكثر االؼنام او االبقار حمل عند نًالجنٌ الهالك معدالت فً زٌادة حصول كٌفٌة تفسر النتائج

 .الرحم قرنً فً المالئم بالموقع وتزوٌدها التوائم حمل على النعجة او البقرة رةقد ٌحدد ال الرحم حجم ان مالحظة

 المستلمة االبقار فً الجنٌنً الهالك معدالت فً زٌادة حصول اظهرت االجنة نقل تجارب فأن االبقار فً

Recipients ًداخل والتنافس االزدحام الى ترجع قد الخسارة هذه وان واحد رحم قرن فً جنٌنٌن استلمت والت 

 . الؽذائٌة المواد على الرحم

 قٌد على الباقٌة االجنة عدد فأن Superovulations اباضة افراط عملٌات لها حصلت التً واالؼنام االبقار فً

 تدل والتً الحمل من اسابٌع اربعة الى ثالثة اول ضمن (انثى لكل اجنة 3-2) تقرٌبا   ثابت عدد الى تنخفض الحٌاة

 الى عائد الجنٌنً الهالكوال ٌبدو بان  ،المبٌض من النازلة البوٌضات عدد بزٌادة تزداد االجنة خسارة ان على

 المتأخر نٌنًالج الهالك فأن العالٌة الخصوبة ذات االؼنام سالالت فً .البروجسترون هرمون مستوٌات انخفاض

 المتساوي للتوزٌع جدا مهمة تكون الرحم داخل االجنة هجرة .اباضات 5 من اكثر لها حصل التً النعاج فً ٌحصل

 حالة وفً Swine الخنزٌرة مثل Polytocous species الموالٌد متعددة لالنواع بالنسبة الرحم قرنً فً لالجنة

 .خنازٌرلل االجنة فً شدٌد هالك ٌحصل الهجرة هذه ؼٌاب

  Thermal stress       الحراري اإلجهاد -6

 فً وخصوصا   المحٌط حرارة درجة فً ارتفاع الى االم تعرض بعد االنواع من عدد فً ٌزداد الحراري االجهاد

 حتى ظاهرا   ٌكون ال المبكر االجنة هالك فً الحراري االجهاد تأثٌرات انو ،Tropical areas االستوائٌة المناطق

 سواء عالٌة حرارة درجات الى تتعرض عندما واالبقار لالؼنام المخصبة البوٌضات .تطورها من خرةمتأ مراحل

 الحرجة المراحل حتى بالتطور تستمر ولكنها جحضزر فأنها In Vitro الجسم خارج او In Vivo الجسم داخل كانت

 المجهد الحار الصٌؾ فً لحلٌبا ابقار خصوبة انخفاض ان كما .تموت حٌث Implantation االستزراع عملٌة من

 من 17-8 خالل االٌام الحراري االجهاد .اٌام 8-6 بعمر لالجنة والتطورٌة الحٌوٌة القابلٌة انخفاض من ٌنتج قد

 Secretory activity االفرازٌة والفعالٌة النمو كذلك Uterine environment الرحم بٌئة من ؽٌرٌ قد الحمل
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 للـ الرحم افراز فً للجنٌن المثبطة التأثٌرات عكس ٌعمل الحراري االجهاد فأن هرٌا  ظا .Conceptus المبكر للجنٌن

PGF2αرا  تأث األكثر هً الخنازٌر اجنة بأن عدٌدة دراسات ، وقد اظهرت Susceptible قبل الحراري باالجهاد 

 .راسؽاالن خالل وخصوصا   الحمل من 18 الٌوم

  Semen       المنوي السائل -7

 خالل من تنقل التً الوراثٌة العوامل .التزاوج نظام والى الذكر الى تعود الجنٌنً الهالك حاالت جمٌع من جزء

 بعد الحٌوان المنوي فً تحدث قد او الخصٌة نسٌج من تنشأ وقد Inherited موروثة تكون قد االجنة الى الذكر

 ٌعود الخصوبة عالٌة ثٌران زاوجت من ٌحصل الذي Infertile mating بالخص ؼٌر التزاوج .الخصٌة من تحرره

 االخصاب فشل الى ٌعود الخصوبة منخفضة ثٌران مع الحاصل التزاوج بٌنما الجنٌنً الهالك الى رئٌسٌة بدرجة

 ٌنتج االصطناعً التلقٌح فً استخدامه قبل اٌام 3 لمدة المخزون المنوي السائل فأن الخنزٌرات فً .االجنة وموت

 الحٌامن فً DNA الـ محتوى انخفاض ةٌالحتمال وذلك المبكر الجنٌنً هالكلل شدةب معرضة تكون مخصبة بوٌضات

 .Aged انهزية

  Incompatibility       (التنافر) التباٌن -8

 التضاد او التضارب الى تؤدي التً الوراثٌة العوامل فً اختالؾ ٌتضمن قد للذكر الموروث الوراثً التركٌب ان

Incompatibility او المالجهاز التناسلً لو الحٌوان المنوي بٌن تنافر هناك ٌكون قد .المبكر االجنة فقدان ومن ثم 

 Immunologic المناعً التضاد او التنافر .واالم المخصبة البٌضة بٌن او والبٌضة الحٌوان المنوي بٌن

incompatibilities االخصاب توقؾ الى ٌؤدي قد Block fertilization المتأخر او مبكرال الجنٌنً الهالك او. 

 Repeat breeders     حـمكًـساز التــتك

 خصب ذكر قبل من تلقٌحها بعد متكررة بصورة التلقٌح الى االناث عودة ٌعنً Repeat breeders مصطلح ان

Fertile male. ولكنها ا  ٌوم 24-18 كل طبٌعٌة شٌاع عالمات تظهر الحالة ذهه عندها تحصل التً البقرة وان 

 من اكثر مبكرة بصورة تحصل الجنٌنً الهالك حاالت اؼلب وان .حامل تصبح لكً تلقٌحات 3 من راكث تتطلب

 التشوهات معظم ان الى تشٌر االبقار هذه من Nonsurgically جراحٌة ؼٌر طرٌقةب عةالمجم االجنة وان ،المتوقع

 كٌسة العصٌفٌةال مرحلة عند او تلقٌحال بعد 7-6 الٌوم حتى ظاهرة ؼٌر تكون ولكنها البٌض قناة فً تحصل الجنٌنٌة

Blastocyst.  باالبقار مقارنة االبقار هذه جدا فً عالٌة بنسب ٌحصالن الجنٌنً والهالك االخصاب فشل من كالان 

 اسابٌع الثالثة خالل االجنة من% 53 حوالً فقدان فً السبب وان .التلقٌح بعد اسابٌع 6-5 الفترة خالل الطبٌعٌة

)شكل  شك ارثم زالت ال عدٌدة عوامل ان من الرؼمعلى  Obscure واضح ؼٌر االبقار هذه فً لالحم من االولى

 التلقٌح خالل من تتناسل التً Dairy herds الحلٌب قطعان فً عالٌة كونت التلقٌح تكرار حالة حدوث ان .(11-5

 مرة لهذه االبقار التلقٌح تكرار فً اٌضا تساهم قد شٌاعال تحدٌد فً ءاالخطا وان ،الطبٌعً التلقٌح او االصطناعً

 .للكروموسومات الطبٌعً ؼٌر العدد الى تعود قد التلقٌح تكرار حالة ان كما .اخرى
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 ( أسباب تكرار التلقٌح فً البقرة5-11شكل )

 Fetal mortality     سـأخـالك اجلًٍين املتــاهل -2

فرٌزٌان -عملٌة االنؽراس الى حٌن الوالدة وتبلػ نسبته فً ابقار الهولشتاٌنوٌقصد به الهالك الذي ٌحدث بعد 

 %.6.5حوالً 

  Abortion    اإلجهاض  - أ

 الٌوم قبل عشوائٌا ٌحصل قدو ،الحمل اءهانتو قبل اوانه معلوم حجم ذوجنٌن  Expulsionطرح  ٌعنً اإلجهاض

 لٌس المتأخر الجنٌنً الهالك. للخنازٌر بالنسبة 113 الٌوم وقبل للفرس بالنسبة 293 الٌوم وقبل لالبقار بالنسبة 263

 ٌكون قد او Induced مستحث او Spontaneous تلقائً ٌكون قد جهاضإلاف ،لإلجهاض رئٌسٌا   مدخال   بالضرورة

 ، ويٍ اَىاعه:Noninfectious مرضٌة اصابة ؼٌر من او Infection مرضٌة اصابة طرٌق عن

  Noninfectious abortion  مرضٌة بةاصا غٌر من الحاصل االجهاض -1
 مقارنة الحلٌب ماشٌة وخصوصا الماشٌة فً انتشارا اكثر تكون مرضٌة اصابة ؼٌر من الحاصلة االجهاضات

 او كروموسومٌة او وراثٌة عوامل الى ترجع قد التلقائً لالجهاض المرضٌة ؼٌر االسباب .والخٌول باالؼنام

 تتناسل التً او البلوغ بعد مباشرة تتناسل التً الحٌوانات فً اٌضا   ٌحصل قد ائًالتلق االجهاض .تؽذوٌة او هرمونٌة

 الشهر من المدة خالل الهرمونٌة التؽٌرات بسبب الحاصل لالجهاض بشدة معرضة تبدو االفراس .الوالدة بعد مباشرة

 الحٌوانات فً موسوماتالكرو هشوت هو الجنٌن خسارة اسباب احد ان كما ،الحمل من العاشر الشهر الى الخامس

 .معروفة ؼٌر االجهاض حصول فً اهمٌتها ان اال المزرعٌة

التلقٌح االصطناعً 

Artificial 

insemination 

فشل االخصا  + الهالك الجنٌنً 

Fertilization failure + 

Embryonic mortality 

فشل االباضة 

Ovulatory 

failure 

االصابات الرحمٌة 

Uterine 

infection 

تكرار التلقٌح 

Repeat 

breeding 

 لبٌئةا

 Environment 

 الوراثة

Genetics 
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 السكرٌات او PGF2α والبروستوكالندٌنات االستروجٌنات من عالٌة تراكٌز وجود عند احٌانا تحدث االجهاضات

 ملح ان كما .مللح المنتجة والحٌوانات مبكر بعمر تتناسل التً اإلناث فً وخصوصا   Glucocorticoids القشرٌة

 نتهًت للتوائم الحمل حاالت ثلثً من اكثر ان اذ االفراس فً لإلجهاض شٌوعا   االكثر االسباب احد هو التوائم

 المشٌمة كفاءة عدم الى ٌعود قد الحمل نهاٌة حتى ناجح بشكل التوائم حمل على الفرس قدرة عدم وان .باالجهاض

 .همالٌلك االجهاض عملٌة حصول وبالتالً الجنٌنٌن احد موت الى ٌؤدي قد ذاوه الجنٌنٌن لكال الؽذائٌة المواد نقل على

  Infectious abortions مرضٌة إصابة نتٌجة الحاصل االجهاض -2

 فً الحمل اثناء الحاصل الفقدان مجموع من كبٌرة نسبة تمثل المرضٌة االصابات نتٌجة الحاصلة االجهاضات

 للمرض بالنسبة االنتقال وطرٌقة للمرض المسببة الدقٌقة واالحٌاء رئٌسٌةال االمراض وان المزرعٌة الحٌوانات

 .والماعز لألؼنام بالنسبة( 3-11) وجدول لالبقار بالنسبة( 2-11) لجدوال فً تخصل السرٌرٌة والعالمات

 الحمل فً االبقار فقد( ملخص لالمراض المسببة ل2-11جدول )

المسب  اسم المرض و
 المرضً

 ممٌزةالعالمات ال نوع االنتقال

 Protozoal diseases   أمراض بروتوزوٌة

Trichomoniasis 
(Trichomonas fetus) ًالتناسل الجهاز عن طرٌق 

 االجهاض خالل الثالثة شهور االولى. -1
 تكرار التلقٌح. -2
 تقٌح الرحم. -3

Neosporosis 
(Neospora caninum) 

 عن طرٌق المشٌمة
 اشهر. 8-3االجهاض خالل 

 Bacterial diseases   رٌةأمراض بكتٌ

Brucellosis (Brucella 
abortus) 

 عن طرٌق الجهاز الهضمً

االجهاض خالل الثالثة اشهر االخٌرة من  -1
 الحمل.

من القطعان تكون معرضة % 92حوالً  -2

 لالصابة.

Vibriosis 
(Campylobacter fetus) 

 عن طرٌق الجهاز التناسلً
 اشهر. 4-3االجهاض خالل  -1
 ا  بالعقم.% تص12-5حوالً  -2

Leptospirosis 
(Leptospira Pomona, 

Leptospira hardjo) 

عن طرٌق الجلد واالغشٌة 
 المخاطٌة

االجهاض خالل الثالثة اشهر االخٌرة من  -1

 %.32-25الحمل وبمعدل 

Listeriosis (Listeria 
monocytogenes) 

 عن طرٌق الغذاء الملوث
نسبة اجهاض منخفضة ومرتبطة مع تسمم الدم 

 .Septicemiaلجراثٌم با

 Viral diseases   امراض فاٌروسٌة

Infectious bovine 
rhinotracheitis (IBR) 

 عن طرٌق الغبار
االجهاض ضمن النصف الثانً من الحمل وبمعدل 

25-52.% 

Epizootic viral 
abortion (EVA) 

 عن طرٌق الغبار
االجهاض خالل الثالثة اشهر االخٌرة من الحمل 

 % وخصوصاً خالل الشتاء.42-32وبمعدل 

 Fungal diseases   امراض فطرٌة

Mycoses (Aspergillus 
absidia) عن طرٌق التنفس 

اشهر وبمعدل اقل من  4-3االجهاض خالل  -1

12.% 
 مرض مشٌمً. -2
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 ( ملخص لالمراض المسببة لخسارة الحمل فً االؼنام والماعز3-11جدول )

اسم المرض والمسب  
 المرضً

 العالمات الممٌزة نوع االنتقال

 Protozoalأمراض بروتوزوٌة 

Toxoplasmosis 
(Toxoplasma gondii) 

 اجهاض متأخر وموالٌد مٌتة. عن طرٌق الجهاز الهضمً

 Bacterialأمراض بكتٌرٌة 

Brucellosis (Brucella 
ovis, Brucella 

melitensis) 

االنتشار من كبش الى كبش من 
عاج خالل السوائل التناسلٌة للن

 المصابة 

 اجهاض متأخر وموالٌد مٌتة. -1
 الماعز تكون اكثر عرضة لالصابة. -2

Vibriosis 
(Campylobacter fetus 

or jejuni) 
 الهضمًعن طرٌق الجهاز 

 االجهاض خالل الثالثة اشهر االخٌرة. -1
 والتها  الرحم.والدات مٌتة  -2

Salmonellosis 
(Salmonella Dublin, S. 

typhimurium) 
 اجهاض متأخر والهالك عند الوالدة. الجهاز الهضمًعن طرٌق 

Listeriosis (Listeria 
monocytogenes) 

 عن طرٌق الجهاز الهضمً
 االجهاض بعد ثالثة اشهر. -1
 احتباس االغشٌة الجنٌنٌة والتها  الرحم. -2

 Viralامراض فاٌروسٌة 

Enzootic abortion of 
ewes (Chlamydia 

psittaci) 
 اجهاض متأخر وموالٌد مٌتة وضعف الحمالن. لهضمًعن طرٌق الجهاز ا

Rift Valley Fever االجهاض. عن طرٌق الحشرات 

 Fetal mummification      الجنٌن تحنط -  

 ٌتم اإلجهاض من وبدال  . إجهاض حصول بدون ولكن الجنٌن هالك خالل من تمٌٌزها تم الجنٌن تحنط حالة ان

 بشدة االلتفاؾ الى بالرحم ٌؤدي مما واؼشٌته الجنٌن Dehydration ؾوجفا المشٌمٌة السوائل امتصاص اعادة

 هذه تحدث االبقار ففً .والخٌول باالؼنام مقارنة والخنازٌر الماشٌة فً اكثر بصورة الحالة هذه وتحدث جنٌن.ال حول

 بصورة تلقح لمصابةا االبقار انو ،االبقار سالالت جمٌع فً الحمل من السابع الشهر الى الخامس الشهر من الحالة

 .تلقائٌا   إجهاضها ٌتم Mummified fetuses المحنطة االجنة فأن الحظ ولحسن .الالحقة التناسلٌة الفترة فً طبٌعٌة

 ٌبقى األصفر الجسم لكون وذلك األصلٌة الحمل لمدة اضافة أشهر لعدة تحمل البقرة فأن الحاالت معظم فً ولكنه

 سالالت فً كبٌرة بةنسب الحالة هذه وتحدث. المقررة المدة من اكثر الحمل فترة تطول عندما األمر معرفة ٌتمو ،فعاال  

 تجهض فأنها لجنٌنٌن الحامل النعاج فأن االؼنام فً اما .وراثٌة عالقة الحالة لهذه ان دتقٌع اذ والجٌرنسً الجرسً

 الجنٌن رحتط قد انها او الحمل نهاٌة حتى االخر الجنٌن على ًوتبق الحمل من المتأخرة الفترة خالل المحنط الجنٌن

 .الحً الجنٌن والدة اثناء المحنط
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 Perinatal and neonatal mortality    ىالدَـد الـالك قبن الىالدَ وعٍـاهل زاابعًا:

  Perinatal mortality     ىالدَـن الـالك قبــاهل -1

 او الوالدة خالل او الوالدة من قصٌرة مدة قبل الموالٌد موت الى ٌشٌر Perinatal mortality الـ مصطلح ان

 فً%  15-5 من ٌترواح الوالدة قبل الحاصل الهالك معدل ان .الطبٌعً المولود حٌاة من ساعة 72-48 او ضمن

  .والخنازٌر االؼنام فً% 33-23 من واكثر والخٌول االبقار

 والبرد Starvation لجوعوا  Asphyxiaاالختناق وان الوالدة من ساعة 72 ضمن ٌحصل الفقد معظم

Chilling الخلقٌة والتشوهات Congenital malformations هذه خالل للهالك المسببة الرئٌسٌة العوامل تمثل 

 فترة طول نتٌجة الحاصلة Trauma حورالج فمثال .العوامل بهذه مقارنة نسبٌة اهمٌة االنواع ختالؾوان ال .الفترة

 تكون قد االختناق عملٌة بٌنما ،بالخنازٌر مقارنة االبقار فً تكرارا اكثر تكون لوالدةا عملٌة على المساعدة وا الوالدة

 وان .المولود نضج عملٌة اتمام قبل Umbilical cord السري الحبل النقطاع كنتٌجة الخنازٌر فً حصوال اكثر

 الخنازٌر فً الوالدة احداث فمثال، الجدٌد المولود بقاء قابلٌة على عكسٌا   تؤثر قد الوالدة الحداث االدوٌة استعمال

 روٌدٌٌكوستتالكور هرمونات لباستعما االبقار وفً الحمل من 111 الٌوم قبل PGF2α البروستوكالندٌن باستعمال

Corticosteroids الوالدة قبل الهالك حاالت زٌادة ٌنتج قد الحمل من 265 الٌوم قبل. 

 الوالدة قبل ما الفترة خالل ٌحصل امفطالحتى و االنؽراس من ةلفترد الحاصل خالل االفق معظم فأن االؼنام فً

Perinatal period الوالدة لعسر او المولود لجوع كنتٌجة Dystocia كربَعجة  من المولودة لحمالنل Maiden 

ewes فقٌرة مراعً على النعاج تؽذٌة بسبب او. 

  Neonatal mortality      ىالدَـد الـالك عٍــاهل -2

 Heredity بالوراثة مرتبطا   ٌكون( حٌاته من االولى القلٌلة االسابٌع عند المولود موت) الوالدة عند الهالك

 .الوالدة عند الهالك فً همٌس قد عدٌدة ؼذائٌة عناصر نقص ان اذ ،المرضٌة واالصابات والتؽذٌة البٌئٌة والعوامل

 رئتً فشل خالل من تمٌٌزها تم Respiratory Distress Syndrome (RDS) التنفس عسر متالزمة وان

 للحوٌصالت الهوائٌة الفراؼات ثباتٌة إلدامة ضزورَة Surfactant تدعى سطحٌة فعالٌة ذات مادة النتاج الجنٌن

 حالة وهً نضجهم اكتمال قبل لإلنسان الحدٌثة الموالٌد فً تحصل RDS الـ وحالة .الوالدة بعد الرئتٌن فً الهوائٌة

كما . Piglets الخنازٌر وصؽار Calves والعجول Foals روالمه فً الحالة هذه تمٌٌز تم وقد بصورة حتمٌة، ممٌتة

 فسفورٌة دهون عن عبارة وهً) Surfactant مادة فً نقص بسبب اٌضا   ٌحدث العجول فً RDS الـ ان

Phospholipids،) ٌسٌثٌنلال وهما ٌةالفسفور الدهون من اثنٌن على االمنٌونً السائل احتواء مدىب تشخٌصها وٌتم 

Lecithin والسفنكوماٌلٌن Sphingomyelin . 

 المولود او االم وضعؾ التؽذٌة وضعؾ  Laborالمخاض مدة طول بسبب ٌحدث قد الوالدة عند الهالك

 .الرضاعة بدأ عملٌة تأخر بسبب او االم سلوك ضعؾ بسبب او السري الحبل خالل من للمولود البكتٌرٌة واالصابات

 الجسم حرارة درجة انخفاض الى ٌؤدي منخفضة بٌئٌة حرارة درجات الى الصؽٌرة لخنازٌرا موالٌد تعرضوان 
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Hypothermia الدم فً السكر مستوى وانخفاض Hypoglycemia  ٌهدد الذي االخر والخطر .الموت ثم ومن 

 .الطٌور او اللبائن من Predators المفترسات وجود هو المزرعٌة للحٌوانات الصؽٌرة الموالٌد حٌاة

 Disorders of gestation, parturition ضىالدَ والٍفاـىن والـات احلـا طسااب خاوشًا:

and puerperium  

 Dystocia     ىالدَــس الــعش -1

 مٌكانٌكٌة اسباب الى أو األم او الجنٌن الى اما أسبابها تعود قد( الوالدة عملٌة إعاقة او صعوبة) الوالدة عسر ان

 .(6-11 شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المختلفة من عسر الوالدة والتً تؤدي  األشكالوالمٌكانٌكٌة التً تؤدي الى والجنٌنٌة األمٌة  األسباب( 6-11شكل )

 توقؾ المخاض أواطالة المخاض  أوالى المخاض قبل اكتمال النضج 

  Fetal dystocia     اجلٍني ابشبب ىالدَالعشس  -أ

 الجنٌن وأطراؾ لرأس ظمةتالمن ؼٌر الوضعٌة بسبب واٌضا   الجنٌن وموقع شكل فً لالختالل نتٌجة ٌحصل وهذا

 فً شائعة تكون ٌةالجنٌن الوالدة عسر حالة ان .وضخامته الطبٌعً من أكثر الجنٌن حجم كبر الى ٌرجع قد وهذا

 الموالٌد ذات ٌرالخناز وفً المتعدد الحمل ذات واالؼنام االبقار فضال  على الحلٌب ماشٌة من محددة سالالت

 Dystociaعسر الوالدة 

 مرضً( أو)مخاض ؼٌر طبٌعً 

 اسبا  مٌكانٌكٌة

عدم تناسق حجم الحوض  -1

 الجنٌنً.

 التواء الرحم. -2

 ق عنق الرحم والمهبل.ضٌ -3

 اسبا  جنٌنٌة

 وضعٌة غٌر طبٌعٌة للجنٌن -1

 تشوهات تطورٌة. -2

 الجنٌن كبٌر الحجم والتواءم. -3

 موت الجنٌن -4

 مٌةأاسبا  

 أوقصور الرحم )رئٌسً  -1

 ثانوي(.

عدم  أوتشنج عنق الرحم  -2

 اكتمال توسعه.

 مخاض قبل اكتمال النضج. -1

 اطالة المخاض. -2

 توقؾ المخاض. -3
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 فً الخلفٌة االطراؾ كال وانثناء االمامٌة المقدمة فً المختلفة االربطة وانثناء الرأس انحراؾ ان كما .الصؽٌرة

 .الحالة هذه حصول الى ٌؤدي قد التوائم وجود واٌضا   المؤخرة

  Maternal dystocia       عشس الىالدَ ابشبب االً -ب

 فًتحصل بصورة متكررة و .والخنازٌر بالخٌول مقارنة واالؼنام الحلٌب ماشٌة فً ا  حدوث اكثر الحالة هذه تكون

 التقلصات ؼٌاب وان ،المتعددة الموالٌد ذات الحٌوانات وفً Primiparous animals مرة ألول التً تلد الحٌوانات

 ثانوٌة او رئٌسٌة باسبا تكون قد لعضالت الرحم Inertia الذاتً القصور او Uterine contractions الرحمٌة

عدم قدرة الجنٌن على  وبالنتٌجة تضٌقه الى ٌؤدي الوالدة اثناء بالتوسع الرحم عنق فشل وان فً حصول هذه الحالة،

 .االبقار فًعبور هذه المنطقة 

  Fetopelvic disproportion      سعُ احلىض وع عدً تٍاسب ذحي اجلٍني -ج

 سعة مع الجنٌن حجم تناسب عدم ان . Dam لالم بالنسبة الحوض سعةو نٌنالج حجم بٌن التباٌن الحالة هذه تمثل

 عدٌدة لموالٌد ةالحامل الخنازٌرو واحد لمولود الحامل والنعاج االبقار فً الوالدة لعسر شائع سبب هو الحوض

 عظام او لٌةالتناس القناة من الناعمة االجزاء Anomalies شذوذ وان .الفرس فً شائعة ؼٌر الحالة وهذه وصؽٌرة

 :تتضمن والتً لوالدةا لعسر محتملة اسباب هً الحوض

 او المهبل او الرحم عنق وضٌق الحوض معظ من قطع تشوه مثل) الوالدة قناة ضٌق عن المتسبب الشذوذ -1

 .(Vulva الفرج

 او عالتوس من الرحم عنق فشل مثل) Birth canal الوالدة ةقنا داخل الى الجنٌن دخول تمنع التً التشوهات -2

  (.Uterine torsion الرحم التواء حالة حصول

 وان ،االبقار فً الوالدة عسر حاالت مجموع من% 33 حوالً مثلٌ الحوض سعة مع الجنٌن حجم تناسب عدم ان

 وان .الجنٌن حجم وكبر لالم Small pelvic area الحوض مساحة صؽر هً الحالة هذه فً همتس التً العوامل

 :خالل من منعه ٌمكن الحوض سعة مع الجنٌن حجم تناسب عدم عن المتسبب الوالدة عسر

 .صؽٌر حوض ذات ألبقار كبٌرة عجول والدة لتجنب التزاوج لنظام التخطٌط -1

  .العمر ولٌس الوزن على اعتمادا   ٌتم العجالت تزاوج -2

 او ولهاعج حجم بصؽر معروفة اخرى لسالالت او الساللة لنفس ثٌران باستعمال الموالٌد أوزان تقلٌل -3

  .المولود وزن تحدٌد على قابلٌة لها التً األمهات اختٌار

 البقرة تقضٌها التً األٌام عدد زٌادة خالل من الماشٌة فً التناسلً األداء مستقبل فً تؤثر الوالدة صعوبة ان

 .التلقٌحات عدد وزٌادة األول لتلقٌحا حتى األٌام وزٌادة ملح بدون

  Retention of fetal membranes (RFM)      اجلًًٍٍُ األغظًُتباض ذا -2

 احد هوو ،الوالدة من الثالثة المرحلة خالل بالخروج الجنٌنٌة األؼشٌة فشل ٌعنً الجنٌنٌة األؼشٌة تباسحا ان

 12 بعد ما الى ٌبقى الذي RFM الـ .االبقار فً وخصوصا   راتتجالم فً الوالدة بعد ثدحت التً الشائعة المضاعفات
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 المشٌمة التهاب الى او الرحم قصور الى اما اساسا   جعروٌ Pathologic مرضٌا   ٌعد االبقار فً لوالدةا من ساعة

 ان .Maternal crypts االم نسٌج خباٌا من نفسها فصم من Fetal villi الجنٌنٌة الزؼابات فشل الى تؤدي والتً

 :الى ٌعود الحمل من ةاالخٌر الفترة فً اإلجهاض لحاالت المصاحب الجنٌنٌة االؼشٌة تباسحا ثبوت

 الرؼامً النؾا بالتهاب االبقار واصابة Leptospirosis والـ Brucellosis الـ مثل مرضٌة اصابة حصول -1

Rhinotracheitis. 

  .التوائمة حال مع المرتبط الموالٌد نضج اكتمال عدم -2

 القٌصرٌة العملٌة باستعمال او Corticosteroids القشرٌة الستٌروٌدات باستعمال الوالدة عملٌة تحفٌز -3

Cesarean operation.  

 الحالة ضعؾ مثل عوامل وان .اللحم بسالالت مقارنة الحلٌب سالالت فً بصورة متكررة ٌحصل RFM الـ

 RFM الـ .الحالة هذه فً همتس المفتوحة والمساكن الوالدة وقت عند الحلٌب ابقار على المؤثرة االجهادات او الصحٌة

 وتأخر (Endometritis الرحم بطانة التهاب او Metritis الرحم التهاب خالل من اما) الرحم بةاصا الى تؤدي

 .الحالة بهذه عكسٌا   رثٌتأ الحٌوان خصوبة مستقبل ان كما Uterine involution الرحم نكوص

 :ٌأتً كما تلخٌصه ٌمكن الماشٌة فً RFM الـ حالة ومتابعة ادارة كٌفٌة ان

 .العالج باستعمال صحٌن ال والبسٌطة السهلة الحاالت فً -1

 ردهات بوجود ٌجب ان ٌتم وذلك للعالج شٌوعا واالكثر االقدم الطرٌقة هً الجنٌنٌة لالؼشٌة الٌدوٌة االزالة -2

 .البقرة فً عكسٌا   تؤثر قد ولكنها Parlor hygiene  صحٌة

 وعالج المرض من الوقاٌة حالتً كال فً فعالة ؼٌر تكون ما ؼالبا Ecbolic drugs للوالدة المعجلة االدوٌة -3

 بطانة ابتهال وان .القٌصرٌة العملٌة بعد وخصوصا   الوالدة من االولى الساعة ضمن فعالة تكونما  ؼالباو .الحالة

 .RFM الـ لحالة جدا شائعة نتٌجة هً الرحم

 بصورة فعالة ؼٌر ولكنها الحالة هذه لمنع او والسٌطرة للعالج تستعمل االستروجٌناتو الحٌوٌة المضادات -4

 او Gonadotrophin releasing hormones القند محرضات هرمونات .جانبٌة اضرار الى تؤدي وقد دائمة

 .متباٌنة تبقى نتائجها ولكن الخصوبة على RFM للـ الضار التأثٌر لتقلٌل تستعمل البروستاكالندٌنات

 .باألبقار مقارنة شٌوعا   اقل هً والماعز واالؼنام الجاموس مثل المجترات قٌةب فً RFM الـ

   Hydramnios and hydrallantois     استشكاْ االوًٍىن وااللٍتىيص -3

 استسقاء حالة من شٌوعا   اقل الحالة وهذه .ًناالمٌنو الكٌس ضمن للسوائل المفرط التراكم هو االمنٌون استسقاء

 االبقار فً اكثر بصورة ٌالحظ ًنونٌاالم سقاءاالست .ٌسونتاالل كٌس ضمن السوائل تراكم تعنً والتً وٌسنتاالل

 فان المشوهة االجنة هذه فً .الجنٌن جمجمة فً محددة تشوهات مع مرتبطة وهً الخنازٌر او باالؼنام مقارنة

 الجٌرسً سالالت اجنة .الحمل تقدم مع ونٌةنٌاالم السوائل تراكم الى ٌؤدي مما ا  ضعٌف ٌكون Swallowing العبتاال

 .الحمل مدة اطالة مع وننٌاالم استسقاء عندها تحصل والجٌرنسً
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 الشكل من الحالة هذه معرفة وٌمكن ،توأمب حملال حالة فً وخصوصا   االبقار فً ٌحصل االلنتوٌس استسقاء

 فً الحالة هذه لوحظت وقد الحمل من السادس الشهر بعد نًالبط التجوٌؾ حجم زٌادة خالل من للبقرة الخارجً

 .ٌنٌةنالج التشوهات من باالرتباط وتحصل الحمل من السابع رالشه بعد الخٌول

  Multiple pregnancy     احلىن املتعدد -4

 وهالك االجهاض حاالت حصول زٌادة الى ٌؤدي المتعدد الحمل تكرار فأن والماعز واالؼنام والخٌول االبقار فً

 الوالدة وعسر المٌتة والوالدات واالجهاض الحمل مدة قصر تتضمن التوائم حمل نتٌجة فأن البقرة فً .االجنة

 وانخفاض الوالدة عند الموالٌد وهالك الخصوبة بانخفاض ترتبط االقتصادٌة الخسارة .ٌنٌةنالج االؼشٌة تباسحوا

 ذلك الى باالضافة .Butter fat الحلٌب زبدة انتاج وانخفاض ٌنوالدت بٌن ما فترةال وطول العجول الموالٌد اوزان

 .Freemartins تدعى حالة فً Sterile عقٌمة تكون االبقار فً لذكر مأتوك المولودة االناث من% 93 نم اكثر فأن

 تكون توائم تحمل التً النعاج ،المفردة بالوالدات مقارنة التوائم حالة فً اكثر ٌكون االؼنام فً الوالدة عند الهالك

 نسبة فأن الخٌول فًاما  (التوائم الحمالن ضمر) Pregnancy toxemia الحمل بسبب الدم لتسمم تعرضا اكثر

 .اجهاضها ٌتم التوائم اجنة من كبٌرة

  Prolonged gestation     احلىن إطالُ -5

 وراثٌة لعوامل كنتٌجة هذه وتحصل ،والخنازٌر االؼنامو االبقار فً تحصل الطبٌعٌة ؼٌر الطوٌلة الحمل مدة

 احد على ٌقع مفرد نحًمت جٌن علٌهما ٌسٌطر وكالهما االبقار فً الطوٌل الحمل من نوعٌن هنالك .وراثٌة وؼٌر

 وهما: الكروموسومات

  Fetal gigantism     االجٍُ العىالقُ - أ

 بٌن تتراوح لفترات ٌطول الحالة هذه فً الحمل .االٌرشاٌرو الهولشتاٌن سالالت فً حصلٌ وراثًال المرض هذا

 العجول .قٌصرٌة عملٌة جراءبإ اال تخرج ال واالجنة والدة عسر عادة الحالة هذه وٌرافق اشهر ثالثة الى اسابٌع 3

ساعات بسبب االنخفاض الحاد  8-6تكون كبٌرة جدا وال تظهر تشوهات وجهٌة وعندما تخرج تموت ضمن  عادة

 فً مستوى سكر الدم. ٌرافق الحالة عدم اكتمال نمو الفص الخلفً للؽدة النخامٌة وقشرة الؽدة الكظرٌة. مستوى

 عدم خروجه بصورة طبٌعٌة.العجل مما ٌؤدي الى  فًالبروجسترون فً بالزما الدم للبقرة الحامل ٌؤثر 

 Craniofacial abnormality     التظىه الكرفٌ الىجوٌ -  

هذا النوع من التشوه ٌالحظ فً سالالت الجٌرسً والجٌرنسً اذ تكون االجنة صؽٌرة مع وجود تشوهات 

مع فقدان الفص الخلفً للؽدة النخامٌة. تبقى هذه االجنة حٌة فً ارحام امهاتها لفترات  وجهٌة واستسقاء االمنٌون

 طوٌلة ولكنها تموت بعد دقائق قلٌلة من اتمام عملٌة والدتها جراحٌا .
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 Uterine infections     السذي إصاابات -6

الحتباس االؼشٌة الجنٌنٌة االصابات الرحمٌة بعد الوالدة تحدث بصورة شائعة فً االبقار والخٌول كنتٌجة 

هو احد االمراض التً تحصل بعد الوالدة. وان  Endometritisوحالة عسر الوالدة، وان التهاب بطانة الرحم 

 ٌحصل كنتٌجة لتراكم القٌح المترشح من الرحم.  Pyometraتقٌح الرحم 

رٌا تؤدي الى هذه االصابة. ابقار الحلٌب وهناك انواع متعددة من البكت فًمعظم االصابات الرحمٌة تؤثر 

بسبب اصابة الرحم،  أوالبروستوكالندٌن ٌتحرر فً االبقار بعد الوالدة لسببٌن اما بسبب حالة النفاس الطبٌعً 

ولكن مستوٌاته العالٌة تبقى لفترة اطول فً االبقار المعرضة لالصابات الرحمٌة. وعموما فان االصابات البكتٌرٌة 

والتً تؤخر من بداٌة دورة  البروستاكالندٌناتافراز مستوٌات عالٌة وؼٌر طبٌعٌة من والسموم تحفز الرحم على 

الطبٌعٌة. االحتمال الى حالتها  البروستاكالندٌناتمستوٌات  تعودالطبٌعٌة حتى انتهاء االصابة وبعدها  شٌاعال

وتعمل على  Folliculogenesisاآلخر هو ان االصابة الرحمٌة قد تؤخر من بداٌة عملٌة التخلٌق الحوٌصلً 

توقؾ معدل النمو الحوٌصلً فً ابقار الحلٌب خالل الفترة المبكرة من النفاس من خالل تثبٌط تحرر هرمون الـ 

LH ان هذا التثبٌط ٌعتقد انه عائد الى سموم داخلٌة .Endotoxins  تنتج من قبل البكترٌا السالبة لصبؽة كرام

Gram-negative bacteria ة بعد الوالدة.فً رحم البقر 

منع  أوالفعالٌة المبٌضٌة خالل الفترة المبكرة ما بعد الوالدة تلعب دور مهم جدا  فً قابلٌة الرحم على مقاومة 

اإلصابة البكتٌرٌة. كال  من الفرس والبقرة بإمكانها مقاومة اإلصابات الرحمٌة خالل الطور االستروجٌنً ولكنها 

البروجسترون وهذا ٌعود الى انخفاض فعالٌة كرٌات الدم البٌضاء. وفً  تكون معرضة بشدة لالصابة خالل طور

بوقت مبكر نسبٌا  بعد الوالدة فان تقٌح الرحم ٌظهر مرة  شٌاعحالة عودة البقرة المصابة بالتهاب الرحم الى دورة ال

المرضٌة ثانٌة عند ارتفاع مستوٌات البروجسترون وذلك بالتوافق مع وجود اعداد كبٌرة من البكترٌا 

Pathogenic bacteria ولذلك فان حقن االبقار بهرمون الـ .GnRH بصورة مبكرة بعد  شٌاعالحداث دورة ال

 الوالدة ٌعد خطأ  ٌجب تجنبه النه ٌؤدي الى تقٌح الرحم.
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 Reproductive failure in males     ىزــمٌ لدّ الركـن التٍاسـالفظ

 :عوامل بعدة رالذك فً الخصوبة ترتبط

  .المنوٌة الحٌوانات إنتاج .1

  .اإلخصاب على وقدرتها المقذوفة المنوٌة الحٌوانات حٌوٌة .2

  .الجنسٌة الرؼبة .3

  .التزاوج على القدرة .4

 اقتصادٌة خسارةو جدٌة مشاكل سببٌ الخصوبة المنخفض الذكر ان ؼٌر ،العقٌم الذكر تمٌٌز بسهولة وٌمكن

  .الذكور لدى ًالتناسل للفشل الوظٌفٌة السمات ٌوضح (7-11) الشكل .االصطناعً والتلقٌح نللمربٌ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المزرعة حٌوانات ذكور لدى التناسلً للفشل المختلفة األسباب (7-11) الشكل

 الغدد الجنسية

 عصبً صمً صمً الخصوي

 فقدان أجزاء

 ورم

 التهابات

 تعلق الخصٌة

 ضمور الخصٌة

 التهابات 

 اورام

  LH نقص

 و/ أو

 رونٌستوالتست

اضطراب )االنتصاب 
 او القذف(

 عجز جنسي

 عدم خصوبة الذكور
 عصبية صمية

 ةوراثٌ

 ةخلقٌ

 كروموسومات

 البٌئة

 ةالتغذٌ

 الحرارة

 اإللتهابات

الغدد 
 ةالجنسٌ

سائل 
 منوي

 فقدان أجزاء

 ورم

 التهابات

تكوٌن  اضطرا  عملٌة
 ةالحٌوانات المنوٌ

 حٌامن متضررة

 حركة الحٌوانات المنوٌة

 ةمضادات للحٌوانات المنوٌ

 مضادات حٌوٌة
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 الشذوذو Gonadotropins محرضات القند نقص منها الذكر فً الخصوبة نقص الى تؤدي أسباب عدة هناك

 المنوي السائل اعاقةو Genetic disorders الوراثً الخللو Chromosome aberrations الكروموسومً

Excurrent duct obstruction البٌئة فً الموجودة السمومو Environmental toxins  الجهازٌة األمراضو 

 ومرض Neurologic disorders صبٌةالع االضطراباتو  Systemic and genital disease والتناسلٌة

 (.4-11) جدول Autoimmune disease الذاتٌة المناعة

 ذكور فً التناسل فسلجة فً تأثٌر لها Homeostasis البدنً االتزان فً اضطراب أي أو Stress اإلجهاد

 High التزاحم تشمل تًوال ٌدةالشد اإلجهاد حاالت . وانالتناسلٌة الوظٌفة فً نقص الى ديؤوت ةٌالمزرع حٌواناتال

stocking density الجدٌدة والتجمعات New social grouping  ردٌئةال بٌئةوال Poor environments 

 او ماديضزر  الى تؤدي والحٌوان اإلنسان بٌن خلاالتدو  Thermal extremes الحرارة درجات فً تطرؾوال

  .للحٌوانات ساٌكولوجً

 السائل صفات وتؽٌر والكباش للثٌران الجنسٌة األعضاء عمل انتظام عدم أسبابو أعراض( 4-11) جدول

 المنوي

 المنوي السائل تغٌر الضرر األسبا  النوع األعراض

 الخصٌة ضمور
Testicular 

degeneration 

 الثور
 الكبشو

 االلتهابات ، الحرارة
 الجسمٌة، أو الموضعٌة

 تقدم ، A فٌتامٌن نقص
 األوعٌة تضرر العمر،
 رأس تضرر ، الدموٌة
 عوامل ، البربخ

  هرمونٌة

 ، الخصٌة حجم صؽر
 األنابٌب تحطم ، تلٌؾ

 فً خلل ، المنوٌة
 الحٌامن تكون عملٌة

 فً زٌادة  - أ
 المنوٌة الحٌوانات

 وؼٌر الطبٌعٌة ؼٌر
  الناضجة

 مائٌة القذفة - ب
 الحٌوانات تركٌز لقلة

 المنوٌة

الخصٌة التها   
Orchitis 

 

 الثور
 الكبشو

 ريالسا اإلجهاض
 الرئوي السل

 فً التهابٌة تؽٌرات
 الى تؤدي الخصٌة
 األنابٌب ضمور
  المنوٌة

 ،عمالقة خالٌا
، بٌضاء دم كرٌات
الحٌوانات  انعدام
 المنوٌة

 البربخ
Epididymis 

  الساري اإلجهاض الثور
 فاٌروسٌة التهابات

  البربخ التهاب
  البٌضاء الخالٌا ترشح

 مٌتة منوٌة حٌوانات
Giant cells 

 ذو منوي ائلس
 ملون ردٌئة صفات

 االلتهابات بإفرازات

 التها 
 الحوٌصالت
 المنوٌة

Seminal 
Vesiculitis 

 احدى التهاب الساري اإلجهاض الثور
 المنوٌة، الحوٌصالت

  تلٌؾ الؽدد، تضخم

 فً مختلفة إفرازات
، المنوي السائل

 محتوى انخفاض
  الفركتوز
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   Congenital malformations     ُــات اخلمكًــىهـالتظ أواًل:

  Segmental aplasia of the wolffian ducts       ىىز ابعض اجزاْ قٍىات وولف -1

 (.والباالم او الناقل الوعاء أو البربخ) وولؾ قناتً كال او احد فً كبٌرة او صؽٌرة اجزاء تفقد الخلل هذا فً

 نقص هال ٌحدث التً تلك اما طبٌعٌة خصوبة ذات تكون القنوات احدى فً انسداد او نقص لدٌها ٌحدث التً الذكور

 الحالة بهذه تتصؾ التً الثٌران بعض نسل فً انتشارا   اكثر الظاهرة هذه وتكون عقٌمة فتكون ٌنالجانب كال من

 البربخ من جزء ضمور .األٌمن البربخ ٌؽٌب ما وؼالبا البربخٌن كال او ألحد جزئً او كلً بؽٌاب الماشٌة فً وتتمٌز

  .Spermatocele ـالب تعرؾ الحالة وهذه المسدود البربخ داخل المنوٌة للحٌوانات موضعً تراكمصاحبه َ

  Cryptorchidism     اخلصًُ تعمل -2

 ثم  Internal inguinal ring الداخلٌة االربٌة الحلقة الى البطنً التجوٌؾ من الهجرة ٌتضمن نالخصٌتٌ نزول

 او احد فأن  Cryptorchidismالخصٌة تعلق حالة وفً الصفن كٌس الى الهجرة ٌراواخ  االربٌة القناة خالل المرور

 عن الحجم فً اصؽر تبقى المصابة الخصٌة ،الصفن كٌس الى البطنً التجوٌؾ من النزول فً تفشل ٌنالخصٌت كال

 .انجُسٍ البلوغ قبل الطبٌعً التطور فً تفشل الجرثومٌة الخالٌا الن الطبٌعً الحجم

  حالة المحتمل من وهً .المزرعة حٌوانات بقٌة الى قٌاسا والحصان الخنازٌر لدى حدوثا اكثر الخصٌة قتعل حالة

 .االخرى االنواع بقٌة لدى متنحٌةو الحصان فً سائدة وهً الذكور طرٌق عن انتقل وراثً خلل

 القناة فً بقائها شٌوعا واألكثر  Abdominal cavity البطنً التجوٌؾ فً تبقى قد الخصٌتٌن كال او احدى

 حٌن فً الكبٌر الحجم ذو الحصان فً الحٌوان المنوي من اتأثر اكثر الٌسرى الخصٌة . Inguinal canal االربٌة

 .Ponies الصؽٌرة الخٌول فً المستوى بنفس تتأثران الخصٌتٌن كال ان

 درجة رٌثتأ نتٌجة عمًُة تكون  Bilaterally cryptorchid animals معلقتان خصٌتٌان لدٌها التً الحٌوانات

 خصٌة بها التً الحٌوانات ان حٌن فً Spermatogenesis المنوٌة الحٌوانات تكوٌن عملٌة بٌطثت فً الجسم حرارة

 الخصٌة فً  المنوٌة للحٌوانات طبٌعً تخلٌق لها ٌحدث Unilaterally cryptorchid animals معلقة واحدة

 وهً المنوٌة الحٌوانات تركٌز فٌها ٌنقص لكن Fertile خصٌة تكون  وعادة الصفن كٌس فً الموجودة االخرى

 مستوى زٌادة بسبب طبٌعً بشكل Testosterone التستوستٌرون تفرز خصٌتها نال طبٌعٌة جنسٌة خواص تظهر

 نا ًَكٍ الصفة هذه الن التناسل فً استعمالها عدم ٌجب لكنه التناسل على قادرة تكون الذكور هذه ان ورؼم LH الـ

 .ابنائها الى تنتقل

  Testicular hypoplasia       اخلصًُ )تٍشخ( ٌكص منى -3

 ةالطالئٌ الخالٌا تطور احتمال الٌوجد اذ  خلقً خلل هو Testicular hypoplasia الخصٌة نمو نقص

Spermatogenic epithelium ثٌران فً وخاصة المزرعة حٌوانات كل فً وتحصل المنوٌة الحٌوانات لتكوٌن 

 .سالالتال د منعد

 لىع ًتنحم جٌن ٌسببها والتً السوٌدٌة الجبل ماشٌة لدى داج ألوفةم حالة وث هوالمور الخصٌة نمو نقصان 

  Autosomal gene ٌةسمالج الكروموسومات

 كال او احد .العقم او الخصوبة انخفاض ٌسبب بعده او الجنسً البلوغ عند فقط ٌالحظ الخصٌة نمو نقص

 وٌحتوي Watery مائً المنوي السائل ٌكون العقٌمة الثٌران وفً ،Hypoplasia النمو ناقصة نتكو قد الخصٌتٌن
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 الجنسٌة والرؼبة المنوي السائل فأن  Less severe forms شدة االقل الحاالت وفً المنوٌة الحٌوانات من قلٌل عدد

 المنوٌة القنٌات فأن التشرٌحٌة الناحٌة نم .ٌنخفض قد المنوٌة الحٌوانات عدد ولكن تتأثر ال التزاوج على والقدرة

 الحٌوانات تكوٌن عملٌة وفشل سرتولً خالٌا وزٌادة Germinal elements الجرثومٌة المكونات بفقد تتمٌز

 .المنوٌة

 النمو نقص من الشدٌدة الحاالت وفً ،صؽٌر حجمها ٌكون Hypoplasia testes نمو نقص فٌها التً الخصٌة

 .Testicular measurements الخصٌة وقٌاسات الصفن كٌس فحص خالل من اتشخٌصه باإلمكانان ف

  Ejaculatory disturbances       اال طساابات يف قرف احلًىاٌات املٍىيُ ثاًًٌا:

 او Sex drive الجنسً فعالدا فً نقص ، األول هونوعٌن على تكون المنوٌة الحٌوانات قذؾ فً االضطرابات

 فً اضطرابات ٌشمل والذي Failure to copulate التزاوج فً الفشلالثانً ٌمثل و Libido الجنسٌة الرؼبة

، وَىضح Ejaculation القذؾ او  Intromission اإلٌالجو Mounting  االمتطاءو Erection االنتصاب

 .( األسباب انًزضُة انًؤدَة إنً اَعذاو انخصىبة نذي انذكىر5-11انجذول )

 

 الذكور خصوبة انعدام الى المؤدٌة رضٌةالم األسباب (5-11) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االلتهابات
Infection 

 خهمٍ - أ
 انخصُحٍُ جعهك

 المتحركة ؼٌر األهداب متالزمة

 الدموٌة األوعٌة تشوه - ب
 االلتواء
 المنوي الحبل دوالً

 الخصٌة التهاب معدٌة أمراض -ت
  مناعٌة عوامل -ث
  ٌةالحٌوانات المنو لتكوٌن مضادة أجسام -ج

 الخصٌة قبل
Pretesticular 

 

 الهرمونات توازن عدم
 القند محرضات افراز قلة - أ

 الجنسٌة الؽدد قصور - ب
 البروالكتٌن افراز زٌادة - ت

 وراثً
 كروموسومً - أ

 كروموسومً ؼٌر - ب

 الجماع اضطراب

 الجماع تكرار - أ
 األنتصاب ضعؾ - ب
 نفسٌة اسباب - ت
 صمٌة عصبٌة  - ث

 القذؾ فشل
 ةنفسٌ اسباب - أ

 البولً الجهاز فً جراحة - ب
 التناسلً



 مٌ يف احلًىاٌات املززعًُالفظن التٍاس  :احلادٍ عظسالفصن 

 

253 

 

  Lack of libido      ٌكص السغبُ اجلٍشًُ -1

 نتٌجة او ا  وراثٌ كونٌ قد الجنسٌة الرؼبة نقصوان  ،للذكر التناسلٌة الوظٌفة فً مهمة صفة الجنسٌة الرؼبة

 بٌئٌة عوامل بسبب او Hormonal imbalance هرمونً اتزان عدم او ساٌكولوجٌة اضطرابات

Environmental factors تنقص قد الخصوبة فأن مناسبة تكون قد المنوي السائل خواص ان من الرؼمعلى و 

 .الجنسٌة الرؼبة نتٌجة

 الجنسٌة الرؼبة بأن وجد وقد وراثٌة بعوامل تتأثران الثور فً التلقٌح على والقدرة الجنسٌة الرؼبة :Bull الثور

 االدارة من مختلفٌن نظامٌن تحت Monozygotic twin bull الثٌران من المتطابقة التوائم بٌن ماثلةمت تكون

 Bos انهُذَة والماشٌة اللحم سالالت لمث الماشٌة سالالت بعض فً حدوثا اكثر تكون الجنسٌة الرؼبة نقص .والتؽذٌة

indicus تؽٌر لمث البٌئة فً فجائٌة تؽٌرات حدوث دعن قلقة تصبح الثٌران بعض .اخرى سالالت فً هٌلع هو عما 

 القدرة فأن الجنسً باالداء ٌضر والقلق الخوؾ ان وبما ،المنوي السائل جمع مكان او العامل او الحظٌرة او المزرعة

 والطرق الرعاٌة فً اءطواألخ الفشل تكرار نتٌجة التثبٌط ٌنشأ وقد .الجدٌد الوضع على الثور ٌعتاد حتى تقل الجنسٌة

 االنتصاب اكتمال وعدم التزاوج بزفض التثبٌط هذا وٌظهر .التزاوج اثناء واالرتباك المنوي السائل جمع فً لخاطئةا

 عالقة توجد وال الجنسٌة الرؼبة وفً المنوي السائل خواص فً كبٌرة اختالفات الثٌران وتظهر .القذؾ اكتمال وعدم

 من النوعٌة جٌد منوي سائل جمع وٌمكن .الصفن كٌس محٌط او ويالمن السائل نوعٌة وبٌن الجنسٌة الرؼبة بٌن ثابتة

 عدم وٌجب Electro-ejaculator للقذؾ الكهربائً التحفٌز جهاز باستعمال الجنسٌة الرؼبة منخفضة ثٌران

 وٌعتقد .الجنسٌة الرؼبة بنقص المرتبطة الجٌنات نشر الحتمال االصطناعً التلقٌح برامج فً الطرٌقة هذه استعمال

 ثٌران فً ولكن Circulating androgens الدم فً ندروجٌنالا نقص الى دعوٌ قد سٌةجنال الرؼبة ضعؾ نا

 .المنوي السائل وبصفات الجنسٌة بالرؼبة عالقة له ٌكن لم  الدم فً التستوستٌرون تركٌز ان نىحظ الهولشتاٌن

 فً نقصا تعانً قد الكباش فأن المخصبة المنوٌة الحٌوانات من طبٌعٌة اعداد انتاج من الرؼمعلى  :Ram الكبش

 نقص من ٌنتج التلقٌح مرات عدد فً االنخفاض وهذا ،النعاج من كافً عدد تلقٌح على قدرتها عدم بسبب الخصوبة

 اإلضاءة فترة طول مثل) موسمٌة عوامل عدة وتؤثر .االخرى الكباش تأثٌر او الخبرة وقلة الجنسٌة الرؼبة فً

 لسالالتل Sexual performance التناسلً األداء فً( Temperature رةحراال درجةو  Day light الٌومٌة

 نقص فأن واسٌا اوربا فً المعتدلة المناطق فً عموما .مختلفة وتجرٌبٌة طبٌعٌة ظروؾ تحت الكباش من المختلفة

 .الجو حرارة درجة عارتفا أثناء الكباش خصوبة تنخفض قد كما التناسلً األداء زٌادة على تشجع اإلضاءة ساعات

 .التلقٌح وقت اثناء اإلدارة لسوء ؼالبا   ٌعزى الخٌل ذكور فً طبٌعًال ؼٌر التزاوج سلوك :Stallion الحصان

 الشتاء اثناء المنوي السائل جمع مرات عدد فً والزٌادة التلقٌح عند الخشنة والمعاملة التلقٌح فً االستخدام زٌادةان و

 المرتبطو التلقٌح عند االصابة عن الناتج األلم وان كما الصؽٌرة الخٌل ذكور لوكس فً ضارة تأثٌرات ٌسبب قد

 الجنسٌة الرؼبة فً الموسمٌة التؽٌرات .Impotence الجنسً للعجز شائعةال سبابألا هً من االعتالء التحاوبم

 تستوستٌرونال افراز نمط فً تؽٌرات تتضمن الخٌل لذكور المنوٌة الحٌوانات وتكوٌن افراز نشاط وفً

Testesterone. الزٌادة من شهرٌن بعد وذلك تموز شهر فً تكون الخٌل ذكور فً المنوٌة للحٌوانات انتاج اعلى 

  .الدم فً التستوستٌرون مستوٌات فً الموسمٌة
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  Inability to copulate      عدً الكدزَ عمِ التزاود -2

 مثل التزاوج سلوك فً فشل بأحداث التلقٌح ٌمنع او Impede ٌعٌق قد  Physical disabilities الجسدي العجز

  .(Ejaculation والقذؾ Intromission جاالٌالو  Mounting االمتطاء)

  Failure to mount      الفظن يف االوتطاْ - أ

 الحركة فً وظٌفٌة ختالالتإب وترتبط .بالعمر الكبٌرة والخنازٌر الثٌران لدى شائع خلل االمتطاء على القدرة عدم

Locomotor dysfunction خلعال إصابات من تنشأ Dislocations كسورالو Fractures مفصلٌة والتواءات 

Sprains مزمنة مفصلٌة عظمٌة والتهابات Osteoarthiritic Lesions ًوالفقرات واالمامٌة الخلفٌة االرجل ف 

 .لعمربا الكبٌرة الذكور فً االمتطاء على والقدرة الحركة تعٌق والتً

  Failure to achieve intromission       الفظن يف االيالد -  

 او الؽمد من للقضٌب كافً ؼٌر بروز نتٌجة تحدث وقد المهبل الى الدخول فً القضٌب فشل عن عبارة الحالة هذه

 الطبٌعً البروز تمنع قد والتً مرضً او خلقً بسبب ؽمدال فتحة Phimosis ضٌق او القضٌب انحراؾ بسبب

 ؼٌر الورٌدي التصرٌؾ فأن ذلك فضال  على أحٌانا   القضٌب بروز ٌمنع قد القضٌب رأس فً الورم .لقضٌبل

 عنه ٌنتج قد الثٌران فً Corpus cavernosum الكهفً للجسم  Abnormal venous drainage الطبٌعً

 .جٌدة جنسٌة رؼبة وجود من الرؼم على الولوج ٌستطٌع ال Flaccid penis رخو قضٌب

  Failure to ejaculate       الفظن يف الكرف - ت

 .االٌالج عند Vigorous thrust دفع قوة لدٌها ٌكون عندما حتى الثٌران دىل االحٌان بعض تالحظ الحالة هذه

 ما ؼالبا الصناعً المهبل فً مناسبةال ؼٌر والضؽط الحرارة درجة لمث المنوي السائل جمع فً الضعٌفة التقنٌات

 تتراوح القذؾ عملٌة انتظام عدم الحصان فً .االصطناعً التلقٌح فً المستخدمة الثٌران لدى القذؾ فشل الى تؤدي

 ربما االضطرابات هذه .احٌانا قذؾ بدون او /مع الشاذ الجماع حالة الى قذؾ بدون Intromission االٌالج من

 وحالة والسمنة مألوفةال ؼٌر البٌئة .يالمنو السائل قذؾ عملٌة تنظم التً العصبٌة االلٌات فً اضطرابات سببها

 .العصبٌة اآللٌات هذه فً ا  ضار تأثٌرا ٌحدث قد التلقٌح تكرار زٌادة من هاكناإل او السٌئة الجسم

  Fertilization failure     ابــاإلخصن يف ــظـالف ثالجًا:

 التزاوج على القدرة ولها ٌعٌةطب جنسٌة رؼبة لها التً الذكور فً الخصوبة لنقص مهم سبب االخصاب فً الفشل

 .التلقٌح عملٌات فً بأخطاء او المنوي السائل خواص فً بالخلل عالقة لها هذه القدرة ونقص .المنوي السائل وقذؾ

  Diseases of testes and accessory glands       ػدد املشاعدَيف اخلصًُ وال أوساض -1

 احداث طرٌق عن االخصاب مع تتعارض قد المنوٌة توالحوٌصال والبربخ للخصٌة المرضٌة الحاالت 

 مرور منع او المنوي للسائل طبٌعٌة ؼٌر خواص الى مؤدٌة نضجها او المنوٌة الحٌوانات تخلٌق فً اضطراب

   .البول مجرى الى الخصٌة من المنوٌة الحٌوانات
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  Heat stress       االجواد احلسازٍ -2

 درجة ارتفاع عند الجسم حرارة درجة ارتفاع ، وانالتناسل فً تؤثر التً لمهمةا البٌئٌة العوامل احد هً الحرارة

 المنوٌة الحٌوانات نسبة ونقص الخصٌة ضمور الى تؤدي المرض بسبب Pyrexia الحمى اثناء او الجو حرارة

 .القذفة فً والمخصبة الطبٌعٌة

 الفشل الى اكبر ةرجبد ٌعزى قد الحراري لالجهاد تعرضت كباش بواسطة تلقح التً النعاج لدى الحمل فً الفشل

 .مبكر جنٌنً هالك حصول من بدال االخصاب فً

ة بالٌوم ولفترة تتراوح بٌن ساع 2-1.5 لمدة م°43 حرارة درجة الى الصفن وكٌس الكباش خصٌة تعرٌض عند

 التً المنوٌة واناتالحٌ . Abnormal sperms طبٌعٌةال ؼٌر المنوٌة الحٌوانات نسبة ارتفاع ٌالحظ ا  ٌوم 14-16

 وتحوصل انتفاخ بوجود ٌتمٌز االكروسوم فً، وان الهدم هدمٌحصل لها  للحرارة التعرض عند الخصٌة فً تتكون

Vesiculation النهاٌة فً وتحلل.  

  Breeding techniques         تكًٍات السعايُ والتمكًح -3

 اخطاء من او التسفٌد ادارة ضعؾ بسبب ٌنتج قد كرالذ الى ٌعزى الذي Fertilization failure االخصاب فشل

 واالؼنام الماشٌة فً  Estrus synchronization الشٌاع تزامن اءرإج ان كما .االصطناعً التلقٌح تقنٌات فً

 فشل وٌسبب المنوٌة الحٌوانات انتقال ٌعارض قد التلقٌح اثناء فً اجهاد حداثإب او استروجٌنٌة مركبات باستعمال

 .االخصاب

  Breeding management      ادازَ التمكًح )التشفًد( - أ

 ذكر لكل المخصصة االناث ونسبة التلقٌح مرات دعد تكرار فأن Natural mating الطبٌعً التلقٌح نظم تحت

 وحجم الرعاٌة ونظام التناسل موسم طول وعلى الذكر وتؽذٌة والخصوبة الجنسٌة والرؼبة والعمر النوع على تعتمد

 .المرعى

 المنوٌة الحٌوانات قذؾ تكرار زٌادة لكن مستمرة عملٌة Spermatogenesis المنوٌة الحٌوانات تخلٌق عملٌة

 تعود الجنسٌة الرؼبة ان من الرؼم وعلى المنوي السائل خواص وعلى للذكر الجنسٌة الرؼبة على سٌئة اثأرا   تسبب

 6 بعد اال الطبٌعٌة الحالة الى تعود ال المنوي لسائلا خواص فأن ،الجنسٌة انزاحة من اسبوع بعد الطبٌعٌة للحالة

 تؤثر اذ ،والكباش الخٌل ذكور مثل التناسل موسمٌة االنواع لدى خاص بشكل مهمة تكون الموسمٌة التؽٌرات .اسابٌع

 .المنوي السائل وكمٌة خواص فً الظالم الى النهار ضوء نسبة فً االختالفات

 Infertility and artificial insemination        عدً اخلصىابُ والتمكًح االصطٍاعٌ - ب

 ردٌء انُىعُة منوي سائل انتاج لمث االصطناعً التلقٌح برامجل بالنسبة التناسل فشل فً اسهامات عدة للذكر

 التؽٌرات معرفة المهم ومن لألنثى. التناسلً الجهاز فً المنوٌة الحٌوانات انتقال فً فشل او خاطئة بتقنٌات التلقٌحو

 .االصطناعً التلقٌح برامج وتقٌٌم األكفأ لالستخدام التخزٌن فً المجمد المنوي للسائل الخصوبة فً
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  Immunological factors       عىاون وٍاعًُ -4

على و .العشرٌن القرن بداٌة منذ معروفة Antibodies المضادة االجسام تكوٌن تحفٌز على المنوي الحٌوان قدرة

 الذكور فً الحمل منع وسائل من كوسٌلة المنوي الحٌوان ضد المناعة الستعمال لمحاوالتا نجاح عدم من الرؼم

Male contraception الفشل احداث فً المنوي للحٌوان المضادة االجسام اشتراك على كافٌة ادلة توجد فأنه 

 المزرعة حٌوانات لدى عةالمنا عن الناتجة الخصوبة نقص عن قلٌلة معلومات توجد وبالعكس ،اإلنسان فً التناسلً

لرصد استجابات مناعٌة ذاتٌة  Immunopathologic markers مرضٌة مناعٌة دالئل عدة ستخدمتو

Autoimmune االجسام المضادة وتعد IgA قدرة عدم على الرئٌسٌة المؤشرات هً المنوٌة بالحٌوانات الخاصة 

 .االختراق على المنوٌة الحٌوانات

 والوعاء والبربخ الخصٌة فً المنوي السائل فً Antigenic components للمضاد المولدة المكونات تنشأ

 نوعالو المنوي السائل بالزما فً موجود االول نوعال، نوعٌن الى تصنٌفها ٌمكن وعموما .المساعدة والؽدد الناقل

 االنتٌجٌنات تشمل والتً االنتٌجٌنات من خلٌطا   المنوٌة الحٌوانات وتحمل .المنوي بالحٌوان مرتبط الثانً

 روسةؽالم االنسجة رفض عن لةؤوالمس واالنتٌجٌنات Sperm-specific antigens المنوي بالحٌوان المتخصصة

Histocompatibility antigens الدم مجامٌع وانتٌجٌنات Blood group antigens االنسجة وانتٌجٌنات 

 .Somatic tissue antigens األخرى  ٌةمسجال

 اضعاؾ أو المنوي الحٌوان حركة شل طرٌق عن االخصاب تمنع ان ٌمكن المنوي للحٌوان ضادةالم االجسام

 أو االخصاب لعملٌة الالزمة االكروسوم انزٌمات نشاط بٌطثت أو الرحم عنق لمخاط المنوي الحٌوان اختراق قدرة

 للحٌوانات المضادة األجسام ان جدو وقد .االجنة وفاةب هاتسبب او الشفافة المنطقة مع المنوي الحٌوان ارتباط منع

 Egg البٌض ارفص ان كما .الماشٌة لدى Repeat breeding التلقٌح لتكرار المؤدٌة االسباب احد تكون قد المنوٌة

yolk الفرز والحلٌب Skim milk ضد المضادة االجسام .كأنتٌجٌن تعمل قد المنوي السائل مخففات فً المستعملة 

 .تلقٌحها تكرار مت ابقار من الرحم وأنسجة مخاط فً جدتو البٌض ارفص انتٌجٌنات

  Nutrition and male infertility   يف الركس  التػريُ وٌكص اخلصىابُ زاابعًا:

 ٌؤخر التؽذٌة نقص لكن .الذكر فً علٌه هو عما االنثى لدى وضوحا اكثر الخصوبة على التؽذٌة تحدٌد تأثٌرات

 حساسٌة اكثر والنامً الصؽٌر الحٌوان ٌعد .الذكر فً المنوي السائل خواصو انتاج وٌثبط الجنسً البلوغ ظهور

 تكوٌن نشاط فً تأثٌرها من بدال الهرمونً النشاط فً التؽذٌة وتؤثر .الناضج الحٌوان عن التؽذٌة ونقص الجهاد

 والعوامل انًعادٌ ان كما والفٌتامٌنات والبروتٌن الطاقة نقص تشمل التؽذٌة عوامل .الخصٌة فً المنوٌة الحٌوانات

 .مهم دور لها السامة

  Underfeeding       ٌكص وشتىيات التػريُ -1

 نقص عند ٌرونتسوالتست وافراز المنوٌة الحٌوانات انتاج على المحافظة فً الناضج الذكر قدرة من الرؼمعلى 

 بٌطثت الى هذا وٌعزى لبلوغا فً وتأخر الجنسً التطور فً تخلؾ تظهر السن الصؽٌرة الذكور فأن التؽذٌة مستوٌات

 ٌمكن التؽذٌة نقص تأثٌر .الذكرٌة التناسل ألعضاء اإلفرازي والنشاط النمو تخلؾو للخصٌة الهرمونً النشاط

 النسٌج فً المستدٌم التدمٌر نتٌجة السن الصؽٌرة الحٌوانات فً نجاحا اقل لكنها الناضجة الحٌوانات فً اصالحه

 .الجرثومً الطالئً
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 وخاصة والثٌران والخنازٌر الكباش لدى الجنسٌة والفعالٌة الجنسٌة الرؼبة خفض الى تؤدي التؽذٌة ادةوزٌ السمنة

 الذكور .االكبر الحٌوانات فً علٌه هو مما اكثر الفتٌة الذكور على ٌؤثر البروتٌن نقص .الحار الموسم خالل

 المنوي السائل صفات فً وتدهور الجنسٌة رؼبتها فً انخفاض تظهر البروتٌن منخفضة علٌقة تؽذي الذي الصؽٌرة

 إلنتاج ضرورٌا ٌكون ال البروتٌن بنسبة العالً الؽذاء .تتأثر ما نادرا والخنازٌر والكباش الناضجة الثٌران بٌنما

 .الكباش لدى جٌدة منوٌة حٌوانات

  Vitamin deficiencies         ٌكص الفًتاوًٍات -2

 فً A فٌتامٌن تأثٌر .المزرعة حٌوانات اؼلب فً الخصٌة ضمور الى ٌؤدي انكاروجٍُ أو A فٌتامٌن نقص

 حقنوان  .Gonadotropin محرضات القند هرمونات افراز خفض خالل من مباشر ؼٌر ٌكون ربما الخصٌة

 الذي والدائم الكبٌر الضرر حاالت باستثناء المنوٌة الحٌوانات تخلٌق عملٌة سٌعٌد A فٌتامٌن او محرضات القند

 فً وضمور تؽٌرات حصول اظهرت A بفٌتامٌن منخفضة علٌقة على غذَث ًتال العجول .لخصٌةا فً حصل

 عملٌة فً تأثٌر اي البالؽة الثٌران تظهر لم حٌن فً Germinal epithelium للخصٌة الجرثومٌة المولدة الخالٌا

 .المنوٌة الحٌوانات تخلٌق

  Mineral deficiencies and toxic agents          ٌكص املعادن والعىاون الشاوُ -3

 الٌود نقص ان اذ .للذكور التناسلٌة الفعالٌة فً النادرة المعادن نقص تأثٌر تخص التً المعلومات فً قلة هناك

Iodine deficiency كذلك .المنوي السائل صفات بعض وتدهور الجنسٌة الرؼبة ضعؾ اسباب احد انه ٌعتقد 

 Cobalt الكوبلتو Copper لنحاسكا الؽذائٌة االضافات بعد والخصوبة ٌةالمنو الحٌوانات انتاج فً تحسن لوحظ

 المساعدة انجُسُة الؽدد على سلبٌة تأثٌرات الى ادى النباتً االستروجٌن .Manganese والمنؽنٌز Zinc الزنكو

 ركباتم على اعشابها تحتوي مراعً على ترعى التً والماشٌة االؼنام لدى الخصوبة انعدام اال ان ،للذكور

 فً المنوٌة الحٌوانات انتقال وفشل Cervical mucus الرحم لعنق المخاطٌة المادة تؽٌرات الى ٌعود قد استروجٌنٌة

 تكوٌن عملٌة فً سلبٌا تؤثر المشعة واالٌونات التربة وامالح الكٌمٌائٌة المواد من لعدٌدا .االنثوي التناسلً الجهاز

 .اللبونة الحٌوانات ذكور من العدٌد فً الحٌامن

 Infertility and chromosomal ىوٌـسووىسـروذ الكـاب والظــدً اإلخصـع

aberrations 

تحدد الذكورة.  Yان تحدٌد الجنس ٌتم وفق آلٌات وراثٌة، فالجٌنات الموجودة على الذراع القصٌر للكروموسوم 

الخاص بالذكر  H-Yٌن هو االنتٌج  Testes determining factor (TDF) وان العامل المحدد للخصٌة

. عملٌة تكوٌن الحٌوانات المنوٌة ٌتم تنظٌمها بواسطة Histocompatibility H-Y antigenوالمتوافق نسٌجٌا  

% من عدم الخصوبة لدى الذكور. عدم 23العدٌد من العوامل الوراثٌة. الشذوذ الكروموسومً ٌكون مسؤوال عن 

مثل انتقاله من مكان الى اخر  Cytogenic anomaliesوي ٌشمل الشذوذ الخل Yانتظام عمل الكروموسوم 

Translocation  والشذوذ العدديNumerical abnormalities  ًواالنعكاس الجنسSex reversal عدم  أو

فً مناطق تحدٌد الجنس على  Mutationsبسبب الطفرات  Ambiguous genitaliaتماٌز االعضاء الجنسٌة 

فً عملٌة تخلٌق  دورا  مهما   تؤدينات على الذراع الطوٌل للكروموسوم الجنسً . عدد من الجYٌالكروموسوم 

 الحٌوانات المنوٌة. 
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دورا  مهما  فً الفشل التناسلً لدى االنسان. ومن وجهة نظر تربٌة وتحسٌن  ٌؤديالشذوذ الكروموسومً 

تحدٌد الذكور التً تسبب الحٌوان ٌكون من الضروري استبعاد الذكور المصابة بالشذوذ الكروموسومً وبال

انخفاض الخصوبة. وقد اجرٌت دراسات معمقة لمعرفة المسببات المرضٌة والفسلجٌة والوراثٌة والكٌموحٌوٌة 

 ق عالج هذه الحاالت المؤدٌة الى انخفاض الخصوبة لدى ذكور الحٌوانات الزراعٌة.ائوالجزٌئٌة وطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


