
 المحاضرة االولى                                      أعداد الدكتور علي شهاب 

 فسلجة التناسل || نظري

 reproductive System maleالجهاز التناسلي الذكري            

 testesوالخصيتين  cord spermatic والحبال المنوية Scrotumيتألف من كيس  الصفن 
 . penisوالقضيب  Accessory Sex glandوالغدد الجنسية المساعدة  

: يتألف من الجهاز التناسلي القنوي المتألف من االوعية الصادرة الموجودة الجهاز التناسلي الذكري
 واالحليل الخارجي واالوعية الناقلة . Epididymisضمن الخصية مع البربخ 

الجنينية االولية لالخدود التناسلي بينما الجهاز القنوي  : وهي االوتار االصل الجنيني للخصية
 والف. wolffian ductsالذكري ينشأ من قناة 

: هي العضو االساسي الذكري كما هو الحال في المبايض التي تعد هي العضو testes الخصيتين
والحيامن االساسي للتناسل وتعد الخصيتين اساسية النتاج االمشاج الذكرية او ماتسمى بالنطف 

spermatozoa   والهرمونات الجنسية الذكرية )االندروجين( وتختلف الخصية عن المبيض وهي
ال تحتوي على االمشاج الكامنة عند الوالدة حيث يكون خاليا جرثومية مولدة 

التي  seminferous tubulesتكون موجودة في النبيبات المنوية  Spermatogoniaللحيامن
 ختزالية داخل النبيب المنوي لتكون النطف . تخضع لالنقسامات اال

: تختلف الخصية عن المبايض في انها ال تبقى في جوف الجسم  طول الحياة التناسلية الذكرية
ولكن تنزل من موقع نشأتها بالقرب من الكلية االسفل من خالل القنوات االربية ومنها الى كيس 

اضح لدفة الخصية وهذا القصر واضح يحدث الصفن بسبب نزول الخصية يحدث بسبب القصر الو 
السرعة لجدار الجسم لذلك تنسحب للقناة االربية ومها الى كيس  الن دفة الخصية ال تنمو بنفس

الصفن كذلك بسبب الضغط داخل البطن على مرور الخصيتين على قناة االربية ومن ثم الى 
واالندروجينات في  gonadotropinsداخل كيس الصفن كذلك تساهم الهرمونات المحرضه للقند 

تكتمل في منتصف الحمل بالنسبة للثيران واالكباش وفي  عملية نزول الخصية الى كيس الصفن
خصيتين تسمى الفشل  نزول  لزو ناواخر الحمل بالنسبة للخنازير قبل الوالدة للخيول وان عدم 
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خصية واحدة والعقم الكلي في حال عدم  لزو نالخصية و هذا يسبب العقم الجزئي في حال عدم 
 نزول خصيتين ويمكن معالجة هذه الحالة عن طريق عمليات جراحية .

 التركيب الوظيفي للخصية :

 ٤٠٠-٣٠٠سم( و وزنها بحدود )٦،٥-٥سم( وعرضها )١٣-١٠يبلغ طول الخصية في الثيران ) 
يع الحيوانات تكون تقريبا غم( تختلف طول وعرض ووزن الخصية حسب نوع الحيوان ولكن في جم

وهي نسيج نصفي Tunica Vaginalisمتشابهة تشريحيًا حيث تكون محاطة بالغاللة المهبلية 
القوام يحيط بالخصية عند نزولها الى كيس الصفن ويتصل بها على طول خط البربخ أما الطبقة 

عبارة عن طبقة وهي  Tunica albugineaالداخليه المحيطية للخصية تسمى الغاللة البيضاء 
بيضاء تتكون من أنسجة رابطة مطاطية وتوجد اوعية دموية عديدة يمكن مالحظتها تحت هذه 

او  Function layerالطبقة توجد تحت الغاللة البيضاء طبقة تسمى الطبقة الوظيفية للخصية 
 lobeوتكون هذه الطبقة صفراء اللون وهي تقسم الخصية الى فصوص  Parenchymaماتسمى 

وتكون معزولة بحواجز غير مكتملة من االنسجة  lobulesقسم الفصوص الى فصيصات وت
نبيبات منويه( وتكون مرصوصة داخل الفصيص وهذه  ٤-١الرابطة وكل فصيص يحتوي على )

النبيبات المنوية تكون مبطنة بخاليا عضلية ناعمة حيث تساهم في تقلص االيقاعي لهذه الخاليا 
من الى الخارج ويتكون النبيب المنوي من نوعين من الخاليا الرئيسية العضلية على دفع الحيا

ومن خاليا ساندة كذلك تحتوي على الخاليا المولدة للحيامن       sertoti cellsللخاليا السرتولي 
spermatogonia للنبيب المنوي يشكل الحاجز الدموي  سرتوليوان االتصال القوي بخاليا

 الخصوي .

تعمل هذه الخاليا على افراز بروتين الرابط  SSHومن خالل تحفيز خاليا سرتولي بواسطة هرمون 
 Inhibinوكذلك هرمون  ABPبالندروجين 
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 شكل يمثل مقطع في الخصية                       
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 شكل يمثل النبيب المنوي  وما يحتويه من خاليا        

 

 

 -بما يلي :تلخيص وظائف خاليا سرتولي 

خالل التطور في اثناء المراحل الجنينية فأن خاليا سرتولي تعمل على انتاج مواد مثبطة  -١
 )القناة التناسلية االنثوية(.مولرلقنوات 

هذه الخاليا الطولية تقع على الطبقة القاعدية وتحتوي على نواة غير منتظمة وتكون  -٢
 المنوي .واضحة بانها الخلية االكبر في النبيب 

 نطف المتطورة .لتعمل خاليا سرتولي على ايجاد الدعم الفيزيائي لخاليا ا -٣

تعمل على تغذية الخاليا النطفية المتطورة كذلك تعمل على نقل المواد االيضية لخاليا  -٤
 سرتولي.
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 تعمل على حماية نطف المطورة اذ تشكل خاليا سرتولي الحاجز الدموي الخصوي  -٥

 افراز عوامل تكون مهمة في تكوين النطف منها :تعمل على  -٦

البروتين الرابط لالندروجين الذي يعمل على ابقاء تركيز هرمون التسترون عالي في تجويف ا_
 النبيب المنوي وهذا مهم جدا لتطور النطف .

افراز البوتاسيوم والبيكاربونات من خالل سرتولي الى السائل الخصوي مما يساعد في دفع ب _
 يامن غير المتحركة الى خارج الخصية .الح

وهوهرمون يعمل على تثبيط افراز هرمون المحفز لنمو  Inhibinنهبينافراز هرمون االج _
 من الغدة النخامية .FSHالحويصالت  

  FSHوهو عبارة عن هرمون منشط الفراز هرمون  Activinافراز هرمون االكتفين د_ 
 .  الحيامن غير الجيدةخاليا سرتولي تعمل على التهام _ 7

 عمل على تحرير الحيامن الى تجويف النبيب المنوي ._8
وتكون هذه النبيبات صغيرة ملتفة  SPERATOZAالنبيبات المنوية تمثل موضع انتاج الحيامن 

كيلومتر في كال الخصيتيت وتتصل هذه النبيبات المنوية بشبكة  ٥-٣مايكرون وبطول  ٢٠٠بقطر 
قناة صادرة والتي  ١٥-١٢التي ترتبط من  RETE TESTISالنبيبات تسمى بالشبكة الخصوية  

 سوف تصب السائل المنوي الحيامن في رأس البربخ .

الخاليا البينية تكون موجودة بالنسيج الحشوي للخصية بين النبيبات  leydig cell  كدخاليا الي-
 Testosteronوكذلك تقوم خاليا بافرازهرمون ICSHوالتي يمكن تحفيزها بواسطة هرمون  

التسترون المسؤول عن اظهار الرغبة الجنسية لدى الذكورالتسترون ضروري لتطور الصفات 
وسلوك التزواج كذلك ضروري لوظيفة الغدد الجنسيةالمساعدة وكذلك في الجنسية الثانوية للذكور 

انتاج الحيامن وادامة الجهاز القنوي الذكري الذكري وعملية توليد الحيامن ونقل الحيامن داخل 
الحيوانات المنوية وان درجة حرارة الجسم لن تؤثر على وظيفة خاليا اليدك او اي خلل في الخصية 

علقة غير نازلة في كيس الصفن تؤثر في انتاج الحيامن ولكن ال تؤثر في اي ان الخصية الم
 اظهار الصفات الجنسية الثانوية في الذكر وال نشاطه الجنسي .
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 الجهاز التناسلي الذكريشكل يمثل 
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 المحاضرة الثانية : 

 السيطرة على درجة حرارة الخصية

ان انخفاض خصوبة السائل المنوي المنتج من حيوانات المزرعة في فصل الصيف يعود   
تبريد مالئمة للحفاظ على برودة الخصية بدرجة كافية  آليةالى عدم قدرة الجسم على توفير 

اي كلما ارتفعت  م4بحيث يجب ان تكون درجة حرارة الخصية اقل من درجة حرارة الجسم 
درجة حرارة الجو سيؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الخصية وبالتالي يحدث العقم الصيفي نتيجة 

 . لمنويةات اارتفاع الحرارة بالتالي سيؤدي لموت الحيوان

وهناك ميكانيكية تجعل درجة الحرارة داخل الخصية مناسبة لبقاء الحيامن على قيد الحياة وهذه 
 خطوتين :بتكون 

جلد كيس الصفن يحتوي على غدد عرقية ودهنية والتي تكون اكثر فعالية خالل الجو الحار -1
الخصية اي ان التبخر هو وهكذا فان لتبخر افرازات هذه الغدد يبرد كيس الصفن بالتالي تبريد 

 الذي يعمل على خفض درجة حرارة الخصية .

التبادل الحراري في الجهاز الدوري الدموي للخصية  لالتبريد الذي يحدث خالطريق  عن  -2
اذ تنقل شرايين الدم الذي يكون بدرجة حرارة الجسم وبنزول هذا الدم على طول الحبل المنوي 

دة الخصوية والتي تسمى بظفيرة االوردة الدموية الخصوية وبذلك من خالل الشبكة الملتفة لالور 
يحصل تبريد للدم الشرياني داخل الخصية عن طريق الدم الوريدي الخارج منه ان العملية 
تسمى بالتبادل الحراري المتعاكس وان زيادة طول الحبل المنوي اثناء الجو الحار سيوفر مساحة 

 ي .لهذا التبادل الحرار  سطحية اكبر

 

 

هو اول قناة خارجية تخرج من الخصية وتندمج طوليا بسطح  : Epididymisالبربخ  /ثانيا
 يتكون البربخ من :)كما في الشكل ادناه(بالغاللة المهبلية سوية مع الخصية  تغطىالخصية 
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: وهو عبارة عن مساحة سطحية في قمة الخصية حيث Head (Caput)راس البربخ -1
 قناة صغيرة وهي االوعية الصادرة لقناة واحدة لراس البربخ . (15-12تندمج مع )

: يمتد على طول المحور الطولي للخصية وهي قناة مفردة Body (Cropus)جسم البربخ -2
 تستمر الى نهاية ذيل البربخ .

: هو اعرض تجويف في البربخ وله اهمية في خزن الحيامن ((Tail Caudaذيل البربخ -3
. 

 وظائف البربخ :

يعد البربخ القناة االولى التي تخرج منه الخصية لنقل الحيامن ففي الذكور ان النقل : -1
( يوم في 11-9( في االكباش )15-13( يوم في الخنازير من )14-9الوقت يستغرق من )

( %20-10الثيران وان التكرار حذف السائل المنوي يعمل على تسريع انتقال الحيامن بمقدار )
ساعد في نقل الحيامن منها الضغط الناتج بسبب انتاج الحيامن الجديدة باستمرار وهناك عوامل ت

وبذلك يحدث تقلص في الطبقة العضلية للبربخ وذلك لوجود ضغط سالب ينشا نتيجة التقلصات 
الدورية لالوعية الناقلة واالحليل كذلك وجود الطبقة الطالئية المهدبة التي تحتوي على اهداب 

 ة نقل الحيامن .تساعد في عملي
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 مل /مليون حيمن 100تركيزها في الخصية ف:ان وظيفة البربخ بتركيز الحيامن  التركيز- 2
وان سبب هذه الزيادة هو امتصاص السوائل المحيطة  بليون/ حيمن  4اتركيزهاما في البربخ ف

ء القريب بالحيمن من خالل الخاليا الطالئية للبربخ والذي يحدث اساسا في راس البربخ والجز 
 من جسم البربخ .

خزن الحيامن يكون في ذيل البربخ حيث يتم الخزن داخل هذا الجزء نتيجة لتوافر الخزن : -3
العوامل المثالية للخزن مثل انخفاض االس الهيدروجيني ، زيادة اللزوجة ، ارتفاع تركيز ثاني 
اوكسيد الكربون ، ارتفاع نسبة البوتاسيوم الى الصوديوم كلها عوامل تجتمع النخفاض معدل 

 ستين يوم 60واطالة عمرها ويمكن ان تبقى الحيامن حية لمدة  االيض للحيامن

: ان الحيامن تدخل راس البربخ لالوعية الصادرة هي حيامن التمتلك القدرة على  النضج-4
الحركة واالخصاب لكن عند انتقالها خالل البربخ تكتسب الحركة والقدرة على االخصاب حيث 

قطيرات السايتوبالزمية التي تكون موجودة على الحيمن اثناء وجودها في البربخ فانها تفقد ال
خالل عملية تكوين الحيامن وتستخدم هذه القطيرات كمؤشر لنضج الحيامن في البربخ اي اذا 
كانت نسبة الحيامن المقذوفة تحتوي على قطيرات سايتوبالزمية هذا دليل على ان الحيامن 

 غير ناضجة اي تمتلك قدرة اخصابية منخفضة .

 :Accessory sex glandsغدد المساعدة  ال

تقع على طول الجزء الحوضي لالحليل مع قنواتها التي تعمل على تفريغ افرازاتها في االحليل 
تساهم الغدد الجنسية المساعدة بالجزء االكبر من السائل المنوي في افرازاتها عبارة عن محاليل 

حركة مثالية وخصوبة عالية للسائل منظمة ومغذية وتحتوي على مواد الزمة لضمان حصول 
 وهذه الغدد هي :كما في الشكل ادناه( )المنوي 

: وهي عبارة عن زوج من الغدد المفصصة شكلها   Seminal Vesiclesالغدد الحويصلية1_
سم( في الثيران 15-13يشبه عنقود العنب ويختلف طولها حسب نوع الحيوان فتكون بحدود )

سم( وهذه الغدد 4واقل من هذا العدد في الخنازير اما في ذكور الماعز واالغنام فتكون بحدود )
مركبات عضوية كما انها الجزء  تساهم بحوالي نصف حجم السائل المنوي كما تحتوي على

الوحيد في الجسم القادر على انتاج مركبات مثل الفركتوز وهي مصادر اساسية للطاقة 
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والسوربيتول الذي يحتاجها الحيمن في الثيران واالكباش لكنها تكون موجودة قليال في السائل 
مهمة النها تحمي من المنوي في الخنازير وهذه المركبات مثل منظمات الكربونات والفوسفات 

 تغيير درجة حموضة السائل المنوي النها تضر الحيامن )درجة الحموضة( 

عبارة عن غدة منفردة تحيط بجدار قناة مجرى البول خلف  :Prostateغدة البروستات _2
القنوات االفرازية للحويصالت المنوية مباشرة جميع غدد البروستات تكون مغمورة في العضالت 

وتساهم البروستات في حيوانات المزرعة بجزء صغير من حجم السائل المنوي الكثر االحليلية 
االنواع المدروسة من الحيوانات ولكن اكثرها نشاطا تكون في الخنازير تقوم البروستات بافراز 

 االيونات مثل الصوديوم والكلور والكالسيوم والمغنيسيوم .

: تسمى ايضا بغدة كوبر وهي زوج من الغدد  Cowper glendالغدد البصلية االحليلية3_
 تقع على طول االحليل تقوم بافراز محتوياتها في االحليل تساهم في حيوية السائل المنوي .
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 Female Reproductive Systemالجهاز التناسلي األنثوي        

و هي وحدة انتاج البويضات ويتالف ايضا من  OVARIES يتالف الجهاز من المبايض
حيث يتم فيها انتقال البويضات  OVIDUCTSالجهاز القنوي الذي يتكون من قناة البيض 

والمهبل  CERVIXق الرحم نوعUTERUS كما انها تعد مكان لحدوث االخصاب الرحم  
VAGINA  والقناة التناسلية الخارجيةVulva  كما في الشكل ادناه. 

 

 

 

 

االصل الجنيني للمبايض هو االوتار الثانوية الجنسية لالخدود التناسلي اما الجهاز القنوي 
 .  Molarفينشا من قناة مولر
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المبايض تعد من االعضاء الجنسية االولية في االناث اذ تعد االساسية النها تنتج االمشاج -1
جنسية االنثوية وهي وكذلك تنتج الهرمونات ال ovumالجنسية او ما يسمى بالبويضة  

 . Progestroneوالبروجسترون  Eestrogenاالستروجين 

تختلف الحيوانات في انتاجها لعدد البويضات خالل الدورة التناسلية في الحيوانات وتكون 
بويضة واحده فقط في كافة حيوانات المزرعة باستثناء الخنازير واالرانب حيث تسمى الدورة 

ماعز( حيوانات تلد حيوانا واحدا في العادة  -اغنام-رفي حيوانات المزرعة )ابقا
اما في الخنازير واالرانب فانها تلد اكثر من حيوان للبطن الواحدة  Monotoccusوتسمى

بويضة لكل دورة شبق اي ما تسمى بالدورة 25-10حيث تنتج بحدود polytoccusوتسمى 
ة فشكله لوزي في االبقار وكلوي التناسلية االنثوية يختلف شكل المبيض في حيوانات المزرع

في الفرس وغيرها من الحيوانات حيث يكون على شكل عنقود عنب في الخنازير ويعتمد الشكل 
اساسا على عدد الحويصالت المبيضية الموجودة على سطح المبيض وكذلك على وجود 

حيث  وجد االجسام الصفراء حيث توجد حويصالت اولية في مرحلة ما قال الوالدة في االناث 
يوم (في الخنازير اما في 90-50ان مبيض االناث يحتوي على حويصالت مبيضية بعمر )

يوم( بعد االخصاب وتوجد هذه الحويصالت على شكل تجمع 130-110االبقار يكون بحدود)
الف حويصلة اولية لكن هذا العدد ينخفض  75يسمى باعشاش البيض حيث تكون بحدود 

بويضة هذه البويضات ليست كلها تنضج اذ  2500ليصل الى  اثناء نمو وتطور الحيوان
بعضها يحدث له تحلل اثناء النمو التطوري اكثر الحويصالت تبدا بالتطور ثم يحدث لها 
انحالل خالل الدورات التناسلية في االناث وعند اخذ مقطع من المبيض سنالحظ عليه وجود 

 Follicles وحويصالت مبيضية ثانوية Premary Folliclesحويصالت مبيضية اولية 
Secondary وحويصلة واحدة ناضجة تسمى بحويصلة كراف Graffian Follicle  ونجد

 نجد الجسم االبيض. أخيرا و Corpus Luteum ايضا جسم دموي وجسم اصفر

حيث يحدث تكاثر  Premary Follicles ان المرحلة االولية هي مرحلة الحويصالت االولية
في هذه الخاليا وتسمى اولية النها محاطة بطبقة واحدة من الخاليا الحبيبية ويحدث لهذه 

اي تحتوي على Follicles Secondaryالخاليا االولية تطور تصبح خاليا حويصلية ثانوية 
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  طبقتين وعندما يحدث التطور للخاليا الثانوية تتحول واحدة فقط الى حويصلة كراف
Graffian Follicle كما في الشكل ادناه  او الحويصلة الناضجة. 

 

 

 شكل يمثل البيض                                     

 

  

 شكل يمثل البيض                                     
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 المحاضرة الثالثة :

 الجريبي او حويصلة كراف بانها تحتوي على ثالث طبقات لالغشية و على التجويف تتميز 
راب قحويصلة كراف تتكون من الغالف الخارجي ويسمى بالAntrun يسمى  الذيالحويصلي 
وكذلك theca internaراب الداخلي قوغالف داخلي يسمى بالtheca externaالخارجي 

 الركام المبيضي  على شبكة من االوعية الدموية والغشاء القاعدي كذلك تحتوي علىتحتوي 
المشع  كذلك تحتوي على االكليل الشعاعي cumulus  oophorusاوالركام الحامل للبيضة  

corona radiata  والمنطقة الشفافة او الغشاء الشفافZona Pellucida راب قوان وظيفة ال
وعندما يتحول حويصلة كراف بعد االباضة الى  E2هرمون االستروجينالداخلي هو انتاج 

 . P4الجسم االصفر تقوم بانتاج هرمون البروجسترون

 

 شكل يمثل تطور ونمو الحويصالت المبيضية في المبيض 
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 شكل يمثل الحويصلة المبيضية الناضجة )حويصلة كراف(       

 

 
 )حويصلة كراف(شكل يمثل الحويصلة المبيضية الناضجة 
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عند تمزق الحويصلة المبيضية وانطالق البويضة الى قناة البيض المتبقي من الحويصلة 
المبيضية سوف يتحول الى بقعة حمراء تسمى بالجسم الدموي ثم يتحول الى الجسم االصفر 

المسؤول عن ادامة الحمل الذي يكون مسؤول عن انتاج هرمون البروجستيرون وهو الهرمون 
اي ان كل من الجسم االصفر وهرمون البروجستيرون يكون وجودهما دائمي خالل فترة الحمل 
وان اي تلف في الجسم االصفر سيؤدي الى عدم انتاج البروجستيرون وبالتالي سيؤدي 

 لالجهاض .

 

 شكل يمثل المبيض                          

الى قرن  Ovaryة فالوب وتمتد من المنطقة القريبة من المبيضقناة البيض : تسمى بقنا-2
الرحم وظيفتها نقل البويضات والحيامن وباتجاهين متعاكسين كذلك هي موقع لالخصاب 

م( تبدا قناة البيض من س 30-20واالنقسامات الخلوية الجنينية المبكرة طول قناة البيض )
اما Infundibulum  ويضة ويكون القمع جهة المبيض بالقمع الذي يعمل على التقاط الب

طبقات الخارجية تكون من انسجة  3ملتصق بالمبيض او منفصل وقناة البيض تتكون من 
اما الطبقة  Musclaris رابطة والوسطى تكون من الياف عضلية الناعمة الطويلة والدائرية

 وخاليا مهدبة Noncillated (Mucosa) تسمى الداخلية تكون من خاليا افرازية 
Cillatedتوجد في قناة البيض منطقة تسمى باالمبوال Amplla  وهي مهمة جدا في عملية

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



االخصاب تقوم الخاليا المهدبة بنقل البويضات اما الخاليا االفرازية فتغذي البويضات وتفرز 
الجزء االول من قناة البيض  .التي تساعد على نزول البويضات Mucus مخاطية السوائل

وارتباط البرزخ باالمبوال  Amplla اما الجزء االخير فيسمى االمبوالIsthmus   مى البرزخ تس
 .كما في الشكل ادناهيسمى بمنطقة االلتقاء االمبولي البرزخي 
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 شكل يمثل قناة البيض                            

  

ق الرحم ويختلف طول الرحم حسب نحتى ع البرزخ الرحم : يمتد من نقطة اتصال الرحم -
( من %90-80سم( وهذا الطول يزداد اثناء الحمل ) 60-35نوع الحيوان حيث يتراوح )

الحليب الرحمي الذي يغذي  بإنتاجالحجم الطبيعي فائدة الرحم حفظ وتغذية الجنين حيث يقوم 
 الجنين قبل تكون المشيمة .
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ي القرن في الخنازير واالبقار والماعز واالغنام يختلف شكل الرحم حسب نوع الحيوان فيكون ثنائ
 يتميز بجسم رحم صغير يختلف باختالف عدد المواليد في البطن الواحدة .

يكون الرحم مزدوج اي الذي يكون قرن الرحم قصير وجسم الرحم كبير كما في االرانب وخنزير 
اليحتوي على قرني الرحم غينيا وكذلك يكون الرحم البسيط والذي يحتوي فقط على جسم الرحم و 

 كما موجود في القرود .

سم  5-2.5سم وقطره من  10-5ق الرحم : في معظم الحيوانات يكون طول من نع-4
ويصل بين المهبل والرحم هذا التركيب يكون سميك وكثيف عمق الرحم له وظائف مهمة منها 

حيث يقوم بانتاج مواد مخاطية منع االصابة الميكروبية وهو مهم جدا في انتاج السدادة المهبلية 
سميكة تغلق الرحم اثناء الحمل له دور مهم في عدم دخول البكتريا التي اذا ما دخلت سوف 
تؤدي الى االجهاض وله اهمية في ترشيح الحيامن حيث يقوم بترشيح الحيامن حيث ان 

تجتاز  الحيامن الضعيفة سوف تلتصق بالمادة المخاطية وتموت اما الحيامن النشطة سوف
 هذا الحاجز لكي تصل الى قناة البيض .

المهبل : عبارة عن تركيب انبوبي ذو جدار رقيق مطاطي يختلف طوله باختالف الحيوانات -5
سم في الخنازير وظيفته االساسية : عبارة عن موقع قذف  15سم في االبقار و 30يكون 

ي الحالة الطبيعية ولكنها تتقرن اثناء السائل المنوي اثناء التزاوج الطبيعي وتكون خاليا ناعمة ف
الشبق او الشياع بسبب افراز هرمون االستروجين من الحويصالت المبيضية ويعد تقرن الحيوان 

 دليل على ان الحيوان في حالة شبق .

فتحة الحيامن )فتحة التناسل الخارجية( تعتبر ممر دخول السائل المنوي اثناء التزاوج وكذلك -6
 وج الجنين اثناء الوالدة .تعتبر ممر لخر 
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 شكل يمثل الرجم وعنق الرحم والمهبل                                 

 

 

 

 

 

 

 األنثوي التناسلي  للجهاز رفي ا الطبوغ التوضع يوضح تخطيطي رسم            
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 المحاضرة الرابعة

 الهرمونات وعوامل النمو وعالقتها بالتناسل
كل من الجهازين العصبي و الغدد الصماء تعمل على بدء وتنظيم وظائف االجهزة 

التناسلية لكل من الذكر واالنثى. الجهاز العصبي يقوم بالسيطرة على وظائف الجسم من 
ات عصبيه كهربائية سريعة مثل السيطرة على الجهاز العضلي الهيكلي بينما ضخالل نب

نواقل كيميائية او هرمونات لتنظيم العمليات المختلفة في الجهاز الغدد الصماء يستخدم 
 مثل عمليه النمو والتناسل. ببطئالجسم ولكن 

رازها من قبل عضوية كيميائية يتم تصنيعها واف ةالهرمون هو عبارة عن مادة فسيولوجي
القنوات وتنتقل الى جهاز الدوران ليقوم بدوره بنقلها الى  ةالغدد الصماء اي عديم

 .ةاالعضاء المستهدف
 الهرمونات اما تثبيط او تنشيط او تنظيم الفعالية الوظيفية للعضو المستهدف او النسيج.

ولكن حالتها ال تنطبق  عمومًا بعض االعضاء مثل الرحم وتحت المهاد تنتج الهرمونات
 سمى عامل نمو.فتمع تعريف الهرمون 

 
تقوم  االقنيةوهي عبارة عن غدد عديمة  -( :  Endocrine glandsالغدد الصماء )

 -بأفراز الهرمونات مباشرة في الدم ومن هذه الغدد هي :
يعتبر تحت المهاد من الغدد االساسية التي تقوم  -( :Hypothalamusتحت المهاد )

تحويل كل المظاهر الخارجية والعوامل البيئية التي يتأثر بها الحيوان ويحولها الى ب
عاومل محفزة للغدة النخامية النتاج افرازاتها من الهرمونات يقع تحت المهاد في حيز 

صغير جدًا من الدماغ في منطقه التصالب البصري ويرتبط تحت المهاد ارتباطًا عصبيًا 
. ةدة النخامية وارتباطًا وعائيًا مع الفحص االمامي للغدة النخاميمع الفص الخلفي من الغ

او  ةالسالب ةالفرازات المناسل تؤثر عن طريق التغذية العكسي ةوان التركيزات العالي
 الفرازات المناسل على منطقه تحت المهاد. ةالموجب
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 شكل يمثل تحت المهاد والنخامية                                  

 

الضوء يؤثر على العين والعين تؤثر على الدماغ وبالتالي تؤثر على تحت المهاد وبالتالي يفرز 
GnRH المسؤول على التناسل 

FSH األنثوية الهرمون المحفز النتاج الخاليا الجنسية الذكرية و 

LH  الى قناة البيض  البيضة حتى تنزل الحويلةباالنثى يفتح 

 

 ةيالتناسل ويوقف كل العمليات FSHو  LHالبروجستيرن يثبط عمل 

Control of Endocrine Gland Function

Hypothalamic-Pituitary Interrelationships

Pituitary Stalk

Nerve cells which release

peptide hormones

Note oxytocin produced here

Neurohypophysis

Nerve endings come

directly from hypothalamus
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: تقع الغدة النخامية في الحفرة النخامية للعظم Pituitary glands الغدة النخامية 
 االسفنجي في منطقة قاعدة الدماغ وهي مقسمة تشريحيًا الى ثالثة اجزاء 

 الفص االمامي والفص الوسطي والفص الخلفي 
 االمامي والخلفي ولكن بصورة عامة تقسم الى فصين اساسيين

اي الهرمون المحفر  FSHهرمون كمن الهرمونات  الفص االمامي يقوم بأفراز  انواع
وهرمون النمو كذلك هرمون المحرض لقشرة  LHالنتاج الحويصالت المبيضية وهرمون 

 .ةالغدة الكظرية وكذلك هرمون البروالكتين والمحرض للغدة الدرقي
المناسل وهي الخصية في الذكر والمبيض في االنثى في كال الجنسين توجد  -المناسل :

 ولها دور اساسي في انتاج ما يأتي 
 ( Germ cellsانتاج الخاليا الجرثومية )
 افراز الهرمونات التناسلية 

حيث ان الخاليا البينية التي تقع بين النبيبات المنوية في الخصية تدعى خاليا ليدك التي تقوم 
ن في الذكور اما خاليا الغراب الداخلي لحويصلة كراف تكون المصدر رو يتتسبأفراز هرمون التس

 االساسي لهرمون االستروجين في االنثى.

وبعد عملية تمزق الحويصلة المبيضية ونزول البويضة الى قناة البيض سيتحول ما تبقى من 
 الحويصلة المبيضية الى الجسم االصفر الذي يقوم بأفراز هرمون البروجيسترون.

تكون موجودة في سطح البطين الثالث تحت النهاية الخلفية للجسم  -الغدة الصنوبرية :
الشقفي. الغدة الصنوبرية في البرمائيات هي عبارة عن مستقبالت ضوئية ترسل 

معلومات الى الدماغ في حين الغدة الصنوبرية في اللبائن هي غدة صماء تتأثر بكل من 
 ةدورات الموسمية اي تؤثر في السيطرة العصبية الصميدورة الضوء والظالم اليومية وال

من العين حول طول او قصر النهار  ةللتناسل اي ان الغدة تحول المعلومات العصبي
الى افرازات صمية من هرمون الميالتونين حيث يفرز في مجرى الدم والسائل المخي 

في الذكور  وبدء التناسل LHوهرمون  FSHهرمون اذ يقوم بتحفيز افراز  الشوكي
 .واألنات  
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 هرمون الميالتونين مسؤول عن التناسل في حيوانات موسميه التناسل ذكر او انثى /9س

 

 شكل يمثل العدد الصماء في الحيوانات                       

 

 

 

 تركيب الهرمونات

 -مجاميع : تختلف الهرمونات من حيث تركيبها الكيميائي وتقسم الى اربعة

و  FSHوهي عبارة عن هرمونات متعددة اللبيد مثل هرمون  -الهرمونات البروتينية :
LH  االوكسي سيتون 

وهي الهرمونات التي تشتق من الكليسترول مثل هرمون  -الهرمونات االسترويدية :
  التستستيرون

 وهي التي تشتق من حامض االراشيدونك -هرمونات االحماض الدهنية :
 تشتق من حامض التايروسين والتربتوفان مثل هرمون الميالتونين -ات امينية :هرمون
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 تنظيم افراز الهرمون

 -تنظيم الهرمونات من خالل ثالث اليات هي :يتم  

 ميكانيكية التغذية العكسية 
 انعكاس عصبي صمي

 المناعية ةالسيطرة الصمي

 

 -تشمل ما يأتي : اوال: ميكانيكية التغذية العكسية للغدد الصماء والتي

ان الهرمونات االساسية للتناسل مثل  -والمبيض(: ةالغدد التناسلية او المناسل)الخصي
. السيطرة على  LHاالستروجين يمكن ان يؤثر في افراز المحفزات الموجهة مثل هرمون 

التغذية العكسية في كل من تحت المهاد والغدة النخامية يعتمد على تراكيز الهرمونات 
ترويدية )من المناسل( في الدم المفرز من المناسل والتي تؤدي الى اما الى تحفيز االس

 )تغذية عكسية موجبة( او تثبيط )تغذية عكسية سالبة(
هذا النظام يتطلب عالقه داخليه متبادلة بين غدتين او اكثر  -التغذية العكسية السالبة :

 بين االعضاء المستهدفه .

افراز االستروجين من المبيض يؤدي الى انخفاض مستوى هرمون  االناثفي  على سبيل المثال
FSH الى تحت ةوبالطريقة نفسها عندما تصل هرمونات الغدة النخاميه الى مستويات معين 

( ومن ثم تقليل افراز هرمونات الغدة النخاميه GnRHالمهاد فتستجيب من خالل تقليل انتاج )
اما في الذكور فارتفاع  .المستهدفة االستجابة لالعضاء الذي سوف يؤدي الى انخفاض مستوى 

في خالبا سرتولي  ونتيجة لذلك سوف من النخامية سيؤثر FSH (SSH  ) مستوى هرمون ال
من   FSH(  SSH)الذي يوقف افراز ال   Inhibinتقوم هذه الخاليا بإنتاج هرمون ال 

من النخامية سيؤثر في خالبا اليدك    LH(ICSH  )النخامية وتحت المهاد كذلك افراز  ال 
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من  LHالذي يوقف افراز ال  ونتيجة لذلك سوف تقوم هذه الخاليا بإنتاج هرمون التستستيرون
 النخامية وتحت المهاد  

في هذا النظام فأن زيادة مستوى هرمونات معينه تؤدي الى  -: ةتغذية عكسية موجب
دة هرمون االستروجين في االناث المفرز زيادة في هرمونات اخرى على سبيل المثال زيا

ضروري الللغدة النخامية  LHيؤدي الى زيادة مفاجئة في افراز هرمون  ةمن البويض
 .ةلتمزيق غالف الحويصلة المبيضية ونزول البويض

 في ةوالهرمونات االسترويدي ةتشترك الغدة النخامي -هرمونات تحت المهاد :

تحت المهاد من خالل ميكانيكتين للتغذية العكسية هما  نظيم وتكوين وخزن وتحرير هرمونات
 الطويلة وقصيرة الحلقة.

وتحت  ةالتغذية العكسية الطويلة تتطلب التداخل بين المناسل )الخصى والمبايض( والغدة النخامي
بالتأثير في نشاط  ةالمهاد بينما التغذية العكسية القصيرة تسمح بمنشطات الغدد التناسلية النخامي

 فراز لهرمونات في منطقة تحت المهاد دون وجود اي تأثير لهرمونات المناسل.اال
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 السيطرة الهرمونية السالبة في الذكور                          

 

 

 السيطرة الهرمونية السالبة في الذكور                          

 

 إلناثالسيطرة الهرمونية السالبة والموجبة في ا              
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 .ثانيا: االنعكاس الصمي العصبي 

الجهاز العصبي يسيطر على تحرير الهرمونات من خالل الطرائق العصبية مثل تحرير 
 عند عمليه التزاوج. LHعند ادرار الحليب و هرمون  توسين هرمون االوكسي

 

 

 

 شكل يمثل تحرير هرمون االوكسي سستيون عند ادرار الحليب                  

 

 

حيث يوجد تداخل بين الغدد الصماء والجهاز المناعي  -: السيطرة الصمية المناعية ثالثا:
وعلى نحو واسع لتنظيم كل منهما لالخر مثل ارتفاع هرمون البروجسترون يؤدي الى انخفاض 

 المناعة الرحمية.

االعضاء الصمية تكون ذات عالقه في عمليات التنظيمية وهي ميكانيكية تحت المهاد 
يه والمناسل والغدة الكظرية والغدة الصنوبرية الغدة الدرقية والغدة التوثيه والنخام

(Thumas.عددًا من االعضاء وتؤثر في نفسها عن طريق الوظيفة المناعية ) 
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 المحاضرة الخامسة : مستقبالت الهرمونات

يحصل كل هرمون له تاثير اختياري على واحد او اكثر من االعضاء المستهدفة وهذا التاثير 
 من خالل ميكانيكيتين هما :

هرمون معين تكون غير موجودة على النسيج بكل عضو مستهدف له طريقة محددة الرتباط -1
 االخر .

االعضاء المستهدفة لها طرائق ايضية محدودة تمكنها من االستجابة اليض الهرمونات -2
 وهذه الميزة غير موجودة في االنسجة غير المستهدفة .

محدد هو ميكانيكية مالوفة مثال كل االنسجة المستهدفة التي تستجيب للهرمونات االرتباط ال
السترويدية تحتوي على مستقبالت بروتينية ضمن الخلية تعمل على ربط الهرمونات الفاعلة 
بشكل محدد فان هرمون السترويدي يوجد في السايتوبالزم ويرتبط بالبروتين ينتج عنه ارتباط 

النتقال الى نواة الخلية اي ان الهرمون السترويدي يرتبط بمستقبالت محددة هو تحول التفعيل وا
 تؤدي الى استجابات فسيولوجية متتابعة لتلك الخلية .
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من  أساساتوجد هرمونات لها عالقة مباشرة في التناسل تشتق الهرمونات االساسية للتناسل :
 خمس اجزاء او اعضاء او مناطق رئيسة في الجسم :

 منطقة تحت المهاد .-1

 الفص االمامي للغدة النخامية .-2

 الفص الخلفي للغدة النخامية .-3
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 المناسل )الخصى والمبايض( . -4

 الرحم والمشيمة .-5

 تحت المهادهرمونات 

 GnRHالهرمونات التي تفرز من منطقة تحت المهاد تشمل الهرمونات المحرضة للمناسل 
وكذلك المنتج PIF والعامل المثبط للبروالكتين  ATCHوهرمون المحرض لقشرة الغدة الكظرية 

 الرئيسي لهرمون االوكسي توسين .

GnRH دة النخاميةالغهرمونات ر ببشكل كبي ؤثري 

 FSHهرمون ال 1_

 LH هرمون االباضة 2 _

 الفص االمامي للغدة النخاميةهرمونات 

على انتاج الخاليا التناسلية الذكرية  (FSH SSH(في الذكر يعمل  FSHهرمون ال 1_
  SPEARMATOGENESIS)النطف او الحيامن( خالل عملية تسمى بتوليد الحيامن 

 FSHيعمل هذا الهرمون على نمو ونضج هذه الحويصالت المبيضية او ف اما في االناث
 حويصلة كراف

في الذكور على تحفيز خاليا ليدك الفراز هرمون  LH يعمل LH هرمون االباضة 2_
بعد نمو البويضة او وصولها الى الحجم المناسب لالباضة يقوم  اما في الاناث رونستيالتست

 بعملية تمزيق الحويصلة المبيضية )حويصلة كراف ( الموجودة في المبيض. LHهرمون 

يعمل هذا الهرمون على بدء واستمرار عملية ادرار الحليب كذلك  : البروالكتينهرمون 3_
يعمل على ادامة الجسم االصفر في المبيض اي ان كلما ازداد افراز الهرمون سيؤدي الى 

 زيادة افراز هرمون البروجستيرون من المبيض .
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غدة : بعض الهرمونات التنتج في الفص الخلفي لل الفص الخلفي للغدة النخامية اتهرمون
 النخامية ولكن تخزن في هذا الفص من اهمها :

 .هرمون االوكسي توسين  _1

ينتج هذا الهرمون في منطقة تحت المهاد وينتقل الى الفص الخلفي للغدة  االوكسي سيتوسين
يعمل على احداث  اذالنخامية لكي يخزن وله دور مهم خالل الطور الحويصلي من دورة الشبق 

 تقلصات رحمية تعمل على سهولة انتقال الحيامن داخل الرحم وقناة البيض لتخصيب البويضات
الرحم لتسهيل عملية  عنقيعمل في المراحل االخيرة من الحمل الى التوسع في الرحم و  كما

ب الوالدة كذلك يعمل على تقلص الحويصالت اللبنية في الضرع لكي تساعد في نزول الحلي
الذي يعمل على اضمحالل  PGF2زيادة في افراز هرمون البروستوكالندين ال على أيضا عملوي

 الجسم االصفر في حالة عدم الحمل او في حالة بدء عملية الوالدة .
 Vasopressinهرمون رافع لضغط الدم -2

                    

 : سترويديةاالهرمونات المناسل ال

من قبل االعضاء الجنسية )الخصى والمبايض( كذلك هنالك غدد تفرز وهي الهرمونات التي تفرز 
 هذه الهرمونات مثل الغدة الكظرية وتشمل هذه الهرمونات:

: وله اكثر من صورة لكن الصورة الفعالة له هو االستراديول  (E2)  هرمون االستروجين1_
الصفات  بإظهارهو الهرمون الفعال بيولوجيا والمنتج من قبل المبيض يقوم هذا الهرمون 

  .لإلناثالثانوية 

 وظائف الفسلجية للهرمون:

 للشياع لدى االناث  الشبق او التاثير في الجهاز العصبي المركزي الحداث العالمات السلوكية-أ

تؤثر في الرحم اي زيادة في سعة الرحم وتكرار التقلصات الرحمية من خالل تنشيط او تقوية -ب
 .PGF2 ) )تاثيرات كل من االوكسي سيتوسين والبروستو كالندين
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 التطور الفيزياوي في الصفات الجنسية الثانوية لدى االناث . -ج

 للبنية .تحفيز النمو القنوي وتطور الغدة ا-د

الغدة  المفرزة من FSH-LHالسيطرة على التغذية العكسية السالبة والموجبة لكل من هرموني -ه
 النخامية 

 . األصفرجسم للاالبقار واالغنام بسبب خصائصها المحللة  إلجهاضاالستروجينات تستعمل -و

 

من المشيمة : ويفرز من الجسم االصفر الموجود في المبيض وكذلك (P4)  ترونيالبروجس-2
 :رونيوالغدة الكظرية ومن وظائف البروجست

تهيئة بطانة الرحم لالنغراس وادامة الحمل من خالل زيادة نشاط الغدة االفرازية في بطانة الرحم -أ
 وكذلك من خالل تثبيط حركة العضالت المبطنة للرحم .

 سلوك الشياع. إلحداثيعمل بالتزامن مع هرمون االستروجين -ب

 االنسجة االفرازية للحويصالت اللبنية  .يطور -ج

 . LHيعمل على تثبيط الشياع وتثبيط تحرير هرمون -د

 يثبط حركة الرحم .-ه

 الدفاع الرحمي . إليةيثبط   -و
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رون ستيرون والشكل الفعال في المجترات دي هادرو التستستي: الشكل الفعال له هو التستاالندروجين
رون من خاليا ليدك في الخصية هو المسؤول عن اظهار الصفات الثانوية في ستييفرز التست

 رون:ستيالذكور وعملية التزاوج في الحيوانات ومن وظائف التست

 عملية توليد الحيامن وكذلك يطيل عمر الحيمن في البربخ . تحفيز المراحل المتاخرة من-ا
 نمو وتطور النشاط االفرازي في االعضاء الجنسية الثانوية في الذكور. -1
 ادامة الصفات الجنسية الثانوية والسلوك الجنسي لدى الذكور . -2

  :هرمونات المناسل غير السترويدية اهمها

ق الرحم والمهبل ناالصفر ويعمل على ارتخاء عضلة عهرمون الريالكسين ويفرز من الجسم -1
 اثناء الوالدة ويعمل على نمو وتطور الغدة اللبنية .

هبين ويفرز من الخصية من خاليا سرتولي ويعمل هذا الهرمون على تثبيط افراز االنهرمون -2
 في الذكور. SSHهرمون 

وهذا الهرمون يفرز من خاليا سرتولي  SSHهرمون االكتفين : ويعمل على تنشيط افراز هرمون -3
. 

 هرمونات المشيمة: 

 eCGاو PMSG محرضات القند المشيمية للفرس-1

يفرز هذا الهرمون من مشيمة الفرس الحامل ويوجد على شكل كؤوس داخل هذه المشيمة فعله 
يستخدم هذا   FSHلكنه بصورة اكثر يميل الى افراز هرمون  LHو  FSHمشابه لعمل هرمون 

يستخدم الطبيب البيطري LHو  FSHلهرمون في حاالت عالجية اي في حالة نقص افراز هرمون ا
لسد اي نقص في هذه الهرمونات او في حالة اذا اردنا الحصول على اكثر من بويضة في الدورة 

 التناسلية الواحدة .
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       eCGيوضح التركيب الكيميائي بهرمون                                      

وهو هرمون يفرز من المشيمة في االنسان ويعمل هذا  hCGهرمونات القند المشيمية البشرية -2
 يقوم بعملية االباضة . اي LHالهرمون عمل هرمون 

 
 HCGيوضح التركيب الكيميائي لهرمون                             

هرمون يشبه عمله عمل هرمون الهرمون المنبه الفراز الحليب المشيمي وهو عبارة عن -3
 البروالكتين اي انه يقوم بنمو وتحفيز الغدد اللبنية وافراز الحليب ونمو االجنة .

: وتشمل الفعاليات التناسلية للحيوان اي قدرتها على انتاج االمشاج داخل  البلوغ والنضج الجنسي
لعمر الذي تظهر فيه الجسم وكذلك ما يرافقه من سلوك جنسي في كل من الذكر واالنثى ان ا

  Sexual pubertyالصفات والسلوك الجنسي تدعى بالبلوغ الجنسي 
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اما عندما يصبح الحيوان قادرا على اظهار الكفاءة االنتاجية فيدعى بالنضوج الجنسي والفعالية 
 التناسلية في الذكر تقتصر على قدرته في انتاج السائل المنوي وقدرته على الجماع والرغبة الجنسية

. 

اما النضوج في االنثى فهو اكثر تعقيدا يتضمن انتاج البويضات وكذلك السلوك الجنسي الشياع 
القدرة على والدة مولود حي فضال  والقدرة على النمو واالحتفاظ بالجنين خالل مدة الحمل كذلك

 عن عودة الرحم الى وضعه الطبيعي قبل الوالدة وهذا ما يسمى بالنكوص الرحم وكذلك عملية
 رضاعة المواليد حتى عمر الفطام .

البلوغ الجنسي هي المرحلة التي يظهر فيها الحيوان قابليته على التناسل والقدرة على تحرير 
االمشاج مع اظهار سلوك جنسي كامل اي يصبح الفرد قادرعلى التكاثر الجنسي والبلوغ وهو عملية 

جم المناسب لكل نوع وتطور الغدة اللبنية تدريجية تتطلب مدة زمنية معينة ونمو وتطور الجسم للح
وكذلك افرازات الغدد الصماء والتهيؤ العصبي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر في منطقة 

وكذلك حدوث كافة ميكانيكيات التغذية العكسية السالبة  GnRHتحت المهاد لتحرير هرمون 
قد يتراوح بين عدة ايام الى عدة اسابيع والموجبة في االعضاء الجنسية في كال الجنسين والنضوج 
 في حيوانات المزرعة وقد تتطلب سنوات كما في القرود .

من وزن  %50-40يجب ان يكون سن البلوغ يعتمد على وزن الحيوان فقد يكون سن البلوغ من 
 النضج الجنسي .

 معدل النضج الجنسي لبعض الحيوانات

 انثى                                   نوع الحيوان                       ذكر  

 شهر ( 11شهر)معدل  20-7شهر (           13شهر)معدل  20-9االبقار            -1

 شهر 12-6شهر                                 8-7االغنام           -2

 شهر 12-6شهر                                 8-6الماعز           -3
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 : العوامل المؤثرة في البلوغ والنضج الجنسي

التغذية : تاثيرها يكون بشكل مباشر في الوصول الى العمر او البلوغ والنضج الجنسي كلما -1
 كانت التغذية جيدة كلما وصل الحيوان الى الوزن المناسب للتلقيح .

يعتمد اعتمادا كامال على الموسم : تاثيره كبير في الحيوانات التي يكون تناسلها موسمي اي -2
 فصول السنة كما في االغنام والماعز .

-2الجنس : هناك فارق كبير في الوصول الى البلوغ والنضج الجنسي اي تفوق الذكور بنسبة -3
 اشهر عن االناث . 4

الوراثة : هناك بعض الحيوانات من نفس الفصيلة اي كلها ابقار ان الوصول الى البلوغ الجنسي -4
ريزين من الحيوانات المحلية وكذلك ابقار الحليب اسرع من ابقار اللحم في الوصول الى في الف

 عمر البلوغ .

 الحرارة : كلما ارتفعت يتاخر عمر البلوغ والنضج الجنسي .-5

 االجهاد العضلي : كلما اجهد الحيوان كلما طالت الفترة للوصول الى عمر النضج الجنسي-6
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 المحاضرة السابعة

 االباضة الذاتيه والمحفزة

في معظم الحيوانات الداجنة تعتبر االباضة دورية اي تحدث في فترات منتظمة سواء حدث 

التزاوج ام لم يحدث وتسمى هذه المجموعة من الحيوانات بالحيوانات )ذاتيه االباضة( ام 

يسمى )باالباضة المحفزة( مثل الحيوانات التي تحدث فيها االباضة اال بوجود حافز عصبي 

 االرانب والقطط.

  Oogenesisعملية تكوين البويضات في المبيض      تدعى بعمليه 

تحدث عملية تكوين البويضات في مبيض االنثى قبل عملية والدتها اي وهي في بطن امها ولكن 

 الجنسي في االناث  يتوقف االنقسام بعد الوالدة ثم يعاود االنقسام مرة ثانية في مرحلة البلوغ

نتيجة االنقسام الخيطي للخاليا الجرثومية االولية   Oogoniaتتكون الخاليا الجرثومية االنثوية

primordial germ cells ثم تتكاثر الخاليا الجرثومية االنثوية  لتكون الخلية البيضية االولية

Primary Oocytes  البيوض االولية قبل او بعد الوالدة  وتتحول الخاليا الجرثومية االنثوية الى خاليا

مباشرة في الحيوانات الداجنة وتحاط هذه الخلية اثناء الطور االول من االنقسام االختزالي بطبقة مسطحة 

وتبقى نواة الخلية البيضية  primary follicleمن الظهارة الجريبية مكونة مايعرف الجريب االولي 

جريب الى مرحلة النضج .وبعد ذلك تتكون الخلية البيضية االولية في طور السكون لحين وصول ال

وتحتوي خلية البيضة   first polar bodyوالجسم القطبي االول  Secondary Oocyteالثانوية 

 الثانوية على نصف عدد الكروموسومات وكمية كبيرة من الهيولي ، 

قليلة من الهيولي ، وفي اما الجسم القطبي االول فيحتوي على نصف عدد الكروموسومات وكمية 

معظم الحيوانات الداجنة ينتهي االنقسام االختزالي االول قبل ساعات من االباضة ، بينما يحدث االنقسام 

 االختزالي االول في الفرس وانثى الكلب بعد االباضة .

ادة ما تكمل خلية تدخل خلية البيضة الثانوية االنقسام االختزالي الثاني ) باستثناء الفرس وانثى الكلب ( وع

والجسم  Ootidالبيضة هذا االنقسام عند اختراق النطفة للمنطقة الشفافة  وينتج عن ذلك تكوين البويضة 

، كما ينقسم الجسم القطبي االول مكونا جسمين قطبيين  وتتحلل  Secondary polar bodyالقطبي الثاني 

وتصل خلية البيضة المخصبة  Ovumبعد نضجها خلية البيضة  Ootidجميع االجسام القطبية . وتمثل  

يوم بعد االباضة ، وفي معظم االنواع تتحلل خلية البيضة غير  5-3اوغير المخصبة الى الرحم خالل 

 المخصبة في الرحم .
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                     Oogenesis
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واالخرى افراز الهورمونات ، gametesاج بانجاز وظيفتين : احداهما تكوين االمشovaryيقوم المبيض 

وتكون هاتان الوظيفتان مكملتين لبعضهما البعض . ويغطي المبيض طبقة من خاليا الظهارة المكعبة 

وتغلف هذه الطبقة جميع المبيض باستثناء مبيض  germinal epitheliumوتدعى الظهارة الجرثومية 

ويقع  ovulation fossaيعرف حفرة االباضة  الفرس حيث يتحدد وجودها في انخفاض على المبيض

 .  Folliclesثم الجريبات  Tunica albugineaاسفل هذه الطبقة الغالف االبيض 
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 وتقسم الجريبات تبعا لحجمها وشكلها الى عدة مجموعات هي :       

  Primary folliclesالجريبات االولية  -1

المحاطة بطبقة من خاليا الظهارة ويتراوح قطر خلية البيضة في  Oocyteتتالف من خلية البيضة     

جريب  150000مايكروميتر ، ويحتوي مبيض العجلة المولودة حديثا على ما يقرب من  30 -20البقرة 

 سنة .  20 – 15جريب اولي في البقرة بعمر  1000اولي ويتناقص عددها الى حوالي 

 

وهي الجريبات التي تعدت مرحلة السكون وبدأت بالنمو نتيجة Growing folliclesالجريبات النامية  -2

اكثر وضوحا ، ويبلغ  zona pellucidaلالنقسام الخيطي لخاليا الظهارة ، وتالحظ فيها المنطقة الشفافة 

جريبة ، وتتميز الجريبات النامية باحتوائها  200عددها في مبيض البقرة في مرحلة البلوغ الجنسي حوالي 

 ة واحدة او اكثر من خاليا الظهارة .على طبق

وتمثل الجريبات الحاوية على تجويف Graafian folliclesجريبات كراف ) الجريبات الحويصلية (  -3

antrum  وفي هذه المرحلة يقوم المبيض بتكوين االمشاج وافراز الهورمونات وتبرز جريبات كراف من

  .  سطح المبيض وتدعى الجريبات الناضجة 

دد جريبات كراف الناضجة خالل دورة الوداق ) الشبق ( الواحد غالبا مايكون ثابت في النوع الواحد ان ع
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اما  في كافة اناث حيوانات المرزعه عند نزول البويضة فأنها تحتوي على جسم قطبي واحد

 على جسمين قطبيين او اكثر. عندما تخصيب البويضة فأنها تحتوي

 عندما يكون جسم قطبي واحد هي ناضجة )فراغ حويصلي( /1س

 عندما يكون جسمين قطبيين هي مخصبة /2س

 ( LHEsGفرط شبق )شبق مستمر( نعطي ) /3س
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 pGE2احتباس جسم اصفر ويتبين هي حامل ولكن هي ليست حامل نحلل الجسم االصفر  /4س

 جسم االصفر.يفرز على المبيض ويحلل ال &

 في المبيض النهاية تنتج بويضة واحدة وثالث اجسام صفر /5س

 ما هو الفرق بين البويضه والجسم القطبي  /7س

 السايتوبالزم في البويضة اكبر من الجسم القطبي.

 

 انتقال البويضات داخل قناة البيض

قوم يالى قناة البيض فأن اول جزء يسمى بالقمع الذي  LHبعد نزول البويضة بفعل هرمون 

لبويضة بعملية التقاط البويضات واي فشل في عملية االلتقاط سوف يؤدي الى حدوث اضحالل ا

 النها سوف تستقر في جسم الكائن الحي.

ا في ذلك بعد نزولها في داخل القمع سوف تستقر البويضه ضمن منطقة تسمى باالمبوال وتساعده

قاء لوصول الى االمبوال كل من العضالت واالهداب الموجودة في قناة البيض وعند باي ا

ة الركام البويضة في االمبوال سوف يحدث عليها تعريه او ازالة منطقة التاج الشعاعي ومنطق

يوم( 2)المبيضي الذي يحيط بالبويضة بفعل انزيم الفوسفوتيز الحامضي تبقى البويضة لمدة 

ا سوف تستمر تحدث عمليه االزالة سوف لن يستطيع الحيمن اختراق البويضة بعده تقريباً واذا لم

مبطنة البويضة بالنزول بفعل هرمون االستروجين الذي يعمل على احداث تقلصات للعضالت ال

ثم تستمر هذه  لقناة البيض وتبقى البويضات في هذه الحالة الى ان تنزل الى منطقة تسمى بالبرزخ

يوم( بعد  2،5 – 2زول البويضة الى الثلث االخير من قناة البيض وتستمر لمدة )التقلصات الى ن

ة حيمن او االباضة وتنتضر البويضة في الثلث االخير قناة البيض الى ان يحدث اخصابها بواسط

تناسلية تنزل بدون اخصاب الى الرحم ويساعدها في ذلك كل من السوائل االفرازية للقناة ال

منطقة  يحدث تقلصات معاكسة من االدنى الى االعلى لغرض دفع الحيامن الىواالهداب بعدها 

 االخصاب . 
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 مدى قدرة البويضات على االخصاب والشيخوخة

ن ان يتم ان مدى قدرة البويضات على االخصاب هي الفترة الزمنيه القصوى التي من شأنها يمك

 ساعة( 24 – 12االخصاب والتطور الطبيعي و تتراوح هذه الفترة )

قة البرزخ في اغلب االنواع سرعان ما تفقد البويضه القابلية على االخصاب و وصولها الى منط

لحمل في الرحم وكلما كان موقع االخصاب و موقع االنغراس في الوضع الطبيعي كلما كان ا

عنه  ناجح اما اذا حصل االخصاب في منطقة غير مخصصة االخصاب اي في بداية الرحم فينتج

 ه ضعيفه او مشوهه او تحدث عمليه اجهاض.اجن

 لماذا يصبح مشوه او اجهاض في منطقة غير الحمل /8س

 

 

Spermatogenesis  عملية تكوين الحيامن 

 

في االنيبيبات المنوية للخصية وتمر النطف الى البربخ حيث تنضج فيه  spermsتتكون النطف 

لحين قذفها ، وتتحلل العديد من النطف ويتم امتصاصها بواسطة ظهارة البربخ والقناة الدافقة ، 

 وتضاف افرازات الغدد الالحقة الى النطف في وقت القذف .

او الخاليا  stem cellsخاليا الجذعية تمثل عملية تكوين النطف التغيرات الناتجة عن تحول ال

المبطنة لالنيبيبات المنوية الى النطف وتحدث هذه spermatogoniaالجرثومية الذكرية 

 وتشمل عملية تكوين النطف مرحلتين هي : sertoli cellsالتغيرات بالقرب من خاليا سرتولي 

 

 

لتكاثري الذي تمر فيه الخاليا وتمثل الطور ا spermatocytogenesisتكوين الخلية النطفية  -1

الجرثومية االولية بسلسلة من االنقسامات الخيطية التي تعقبها انقسامات منصفة للكروموسومات 

. 
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وتحدث فيه تغيرات شكلية في  spermiogenesisتكوين الخلية النطفية االولى ) الناضجة (   -2

 .sperm cellالنواة والهيولي لتكوين خلية النطفة 

وتبدأ عملية تكوين النطف بالخاليا الجرثومية الذكرية الواقعة على الغشاء القاعدي وتستمر باتجاه 

 primaryتجويف االنيبيب المنوي ، اذ تنقسم هذه الخاليا لتكوين الخاليا النطفية االولية  

spermatocytes الثانوية   والتي تدخل االنقسام االختزالي الذي ينتج عنه الخاليا النطفية

secondary spermatocytes   ثم أرومات النطفspermatids . 

 

ويشير تكوين ارومات النطف الى انتهاء مرحلة تكوين الخلية النطفية وابتداء عملية تكوين الخلية 

النطفية االولى . وتبدأ عملية تكوين الخلية النطفية االولى في االنيبيبات المنوية وتنتهي في البربخ 

 ث االشكال الطبيعية وغير الطبيعية للنطف في هذه المرحلة .وتحد

ان التحوالت التي تحدث على أرومات النطف خالل المرحلة الثانية تتمثل : ان أرومات النطف  

spermatids  هي عبارة عن خاليا دائرية حاوية على نواة مركزية وجهاز جولجي يحيط بحبيبة

وتعاني أرومات النطف سلسلة من  acrosomic granuleمركزية تدعى حبيبة الجسيم الطرفي  
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التغيرات الشكلية لتحولها الى نطفة ، وتشمل هذه التغيرات تكوين القلنسوة النووية ) قلنسوة 

( من جهاز جولجي وتكثيف النواة وتكوين سوط متحرك ،   acrosomal capالجسيم الطرفي 

وبذلك تزداد كثافة  RNAعظم الحامض النووي كما تفقد الخلة كمية من الماء والكاليكوجين وم

 الخلية ، وعليه تحتوي النطف الناضجة على كمية كبيرة من المواد الصلبة نسبة الى الماء .

 %50ماء بينما تحتوي النطف على حوالي  %70وتحتوي معظم الخاليا الجسمية على حوالي  

 ماء .
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واالندروجينات على عملية تكوين النطف في الخصية  FSHيحافظ الهورمون المحفز للجريب 

ويبدو ان الهورمون المحفز للجريب يسهل من نضج أرومات النطف في مراحلها االخيرة من 

خالل تأثيره على خاليا سرتولي ، ويحفز ايضا تكوين البروتين المرتبط باالندروجين  

Androgen Binding Protein ( ABP) تين على تثبيت كمية وربما يعمل هذا البرو

 االندروجينات الالزمة للخاليا الجرثومية النامية .

 

تترك النطف منطقة الخصية وتكون حركتها غير كاملة وتستمر في النضج واكتساب الحركة 

 اثناء مرورها خالل البربخ ويؤدي البربخ الوظائف االتية :

 -2نقل النطف من الخصية الى القناة القاذفة                                                        -1

خزن  -3انضاج النطف وزيادة قابليتها على االخصاب                                            

تحليل النطف  -4                      النطف المتكونة                                                     

امتصاص السوائل  -5المسنة                                                                              

 والمواد الناتجة من تحليل النطف . 

 11 -8يوم في الكبش و  20 – 14ويتراوح الزمن الالزم لمرور النطف خالل البربخ حوالي 

في الثور . ويرتبط الخلل في وظيفة البربخ في الثور بالنطف الشاذة الحاصلة في ذيل النطفة  يوم

 وضعف حركة النطف .                                    

 

 

 انتقال النطف داخل القناة التناسلية االنثوية 

sperm transport in the female genitalia 

 

بيضة ( خالل فترة الشبق )  15-10ة او بيضتان ) في الخنزيرة عموما تضع االنثى اللبونة بيض

الوداق ( القصيرة نسبيا بينما الذكر يدفق عدد هائل من النطف في كل تزاوج ، وتكون مدة بقاء 

ساعة ( داخل القناة التناسلية االنثوية .ويعتمد اخصاب البيوض  48-20البيوض والنطف احياء ) 

اضافة الى حركة القناة التناسلية االنثوية الناتجة  gametesالمشاج الناجح على تزامن انتقال ا
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عن االنعكاسات العصبية والفعاليات الهورمونية اضافة الى تحفيز المني لحركة القناة التناسلية ، 

كما ان اهداب قناة البيض واالفرازات السائلية وعنق الرحم قد تلعب دورا هاما في انتقال 

 االمشاج .

 

 ملية انتقال النطف بعدة عوامل منها :تتأثر ع

 

من المعلوم ان عنق الرحم والرحم وقناة البيض مبطنة بانواع مختلفة  –اسلوب انتقال النطف  -1

من الخاليا الهدبية والخاليا االفرازية ، وتختلف نسبة الخاليا الهدبية باختالف االجزاء التناسلية 

بة في الرحم وعنق الرحم . وتنتقل النطف من المهبل فتكون باعلى نسبة في قناة البيض واقل نس

 الى الرحم نافذة االفرازات المخاطية لمنطقة عنق الرحم خالل دقائق .

يتميز الغشاء المخاطي لمنطقة عنق الرحم بوجود اخاديد او  –انتقال النطف خالل عنق الرحم  -2

 شقوق وتؤدي الوظائف االتية : 

          اثناء فترة الوداق ) الشبق( خصوصا عند االباضة .                                                                               ( السماح للنطف باالنتقال 1)

 ( خزن النطف وتزويدها بظروف قابلية العيش لفترة اطول  .                         2) 

 ( ترشيح وعزل النطف عديمة الحركة .3)

ى اية حال فعنق الرحم يمثل احدى العوائق التلقائية حيث مصمم لمنع العدد الفائض من وعل

ماليين نطفة ولكن عنق الرحم  3النطف ووصولها الى الرحم ، ففي االغنام تكون الدفقة حوالي 

 اليسمح بمرور اكثرمن مليون نطفة فقط او اقل .

حركة ونشاط النطف ففي االرانب تدخل  ان اختراق النطف لمخاط عنق الرحم الماثي يعتمد على

 دقيقة . 40-30النطف عنق الرحم في غضون خمس دقائق وتدخل قناة البيض في غضون 

ء فترة الوداق تلعب دورا اانفعالية التقلصات المهبلية والرحمية اثن –انتقال النطف خالل الرحم -3

االنعكاسية للغدة النخامية  هاما في سرعة انتقال النطف خالل الرحم تحت سيطرة التحفيزات

 الخلفية ومايتبعه من افراز هورمون االكسيتوسين .

قد تغزو العديد من النطف غدد بطانة الرحم حيث يتم بلعمة النطف الحية واحيانا الميتة من قبل 

 الكريات البيض الموجودة في الجوف الرحمي .

االعداد الهائلة من النطف عند تزاوج بالرغم من تدفق  –انتقال النطف خالل قناة البيض  -4

الحيوانات ولكن جزء قليل منها تصل موقع االخصاب في قناة البيض ، ويتأثراسلوب انتقال 

 النطف خالل قناة البيض باالليات االتية :
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 (نسبة التحوي لعضالت قناة البيض  .                                 1)    

                                       حركة السوائل الناجمة من حركة االهداب الموجودة في القناة التناسلية االنثوية .                                                  ( نسبة2)                    

( نسبة انسداد او انفتاح الملتقى الرحمي االنبوبي . وفي الحيوانات معظم الدفقة تختفي من 3)

 م في غضون ساعتين ويكون تركيز النطف عاليا في الملتقى  الرحمي االنبوبي ، الرح

ساعة  48ساعة ومن ثم يختفي في غضون  24والذي يعتبرخزان احتياطي للنطف يبقى لفترة 

 حيث تقوم بتزويد النطف الى منطقة االخصاب باستمرار .

 

 

 

 

 

 نثوي انتقال الحيامن في الجهاز التناسلي اال          
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 أهم العوامل الخارجية المؤثرة على حركة 

 النطف داخل القناة التناسلية االنثوية :

 

         الية التزاوج                                                                                                -1

                   لتناسلي االنثوي .                      الظاهرة الكيميائية الفيزيائية للسائل الجوفي ا -2

            الحركة الداخلية والتلقائية للسبيل التناسلي االنثوي .                                             -3

تحرير الهورمونات مثل االكسيتوسين من الغدة النخامية لالنثى الذي يحفز حركة السبيل  -   4
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 دورة الشبق )الدورة المبيضية(

من تحت المهاد والذي يؤثر على  GnRhهو عبارة عن نشاط المبيض الذي يبدأ من خالل افراز 

يعمل على تنميه بويضه واحدة فقط في   FSH( حيث LH( )FSHالغدد النخاميه التي تفرز )

البويضة ناضجة اي انها فيعمل على نزول البويضة الى قناة البيض بشرط ان تكون LHاللبائن اما 

 تحتوي على الفراغ الحويصلي و الجسم القطبي االول.

 تقسم دورة الشبق الى 

تعتبر هذه الفترة قصيرة والتي يحصل فيها ما ياتي  -( :ProEstrusفترة ما قبل الشبق ) .1

:- 

 والذي يسبب االباضة. LHخروج دفعة قوية من هرمون  -أ

 ى اقسى حجم ممكنيصل المبيض في الحويصالت المبيضية ال -ب

هي الفترة التقبل الجنسي ويختلف طول هذه الفترة حسب  -( :Estrus Phaseفترة الشبق ) .2

 -نوع الحيوان ويحدث ما يأتي :

 يصبح المبيض املس نتيجة وجود حويصالت مبيضيه الحاويه على السائل الحويصلي -أ

 .زيادة حجم طبقات العضليه الرحميه مع افراز الرحم السائل المخاطي -ب

 خروج كميه من السوائل المخاطيه من الفتحة الخارجيه. -ج

 تظهر على الحيوان سلوك مضطرب مثل فقدان الشهية والقفز على الحيوانات االخرى. -د

( هي فترة قصيرة لكل الحيوانات ويبدأ فيها Met Estrus Phaseفترة ما بعد الشبق ) .3

 تكوين الجسم االصفر ويقل هرمون االستروجين.

( وهي اطول فترة لفترات الشبق فيزداد فيها DiEstrus Phaseالشبقي )فترة السكون  .4

 انتاج هرمون البروجستيرون من الجسم االصفر.

( وهذه الفترة ال توجد في حيوانات المزرعة لكن توجد في An Estrus Phaseفترة الال شبق )

 يها دورة الشبق.الماعز النه موسمي التناسل وكذلك في حاالت الحمل والرضاعة التي تختفي ف

 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 

 شكل يمثل دورة الشبق 

 

عند التقاط البويضة تنتقل عبر قناة البيض يكون )االنتقال نتيجة حركة االهداب التي  -االخصاب :

تكون تحت تأثير االستروجين ثم البروجيسترون . يحدث االخصاب في االمبوال ، تدخل البويضة 

بوال. ايام بعد االخصاب. الحيامن تدخل عنق الرحم ثم تلتقي بالبويضة في االم 5 – 4للرحم بعد 

قبل ان تدخل االمبوال يحدث لها تكيف هو انضاج الحيامن داخل الجهاز التناسلي االنثوي حيث 

تكون الحيامن مغطاة ببروتينات من الجهاز التناسلي الذكري جزء من هذه البروتينات تفيق الحيمن 

ودة حول من عمليه االخصاب وكذلك توجد في البالزما المنويه عوامل مضادة وهي بروتينات موج

داخل الجهاز التناسلي االنثوي . عندما يدخل الحيمن مرحلة  WBCالحيمن لكي ال يهاجم من قبل 

التكيف الزالت هذه البروتينات بفعل انزيمات داخل الجهاز التناسلي االنثوي موجودة بالفعل مثل 

B.Amylese ط بالحيمن فيكون هذه االنزيمات لها القابلية على تفكيك وازالة البروتينات التي تحي

 الحيمن اسرع واقصر عمراً بعد التكيف.

 لماذا يكون الحيمن اقصر عمراً بعد التكيف؟ 

التي تعتبر الحيمن جسم  WBCبسبب ازالة البروتينات المناعيه يكون اكثر عرضه لـ 

 غريب و تهاجمه.

لذلك عندما تدخل الحيوانات المنوية مرحلة التكيف الزالة البروتينات بفعل انزيمات موجودة 

وهذه االنزيمات لها القابلية على التغيرات في الحيوان  B.Amalyseبالجهاز التناسلي االنثوي مثل 

العمر  المنوي اذ تعمل على تفكيك وازالة البروتينات المحيطة به فيكون الحيمن اسرع واقصر في

 في جسم االنثى. WBCللحيمن النه سوف يتعرض للمهاجمه الدفاعيه من قبل 

 

 ميكانيكية التكيف

يتصل بمستقبالت الرحم وقناة البيض حتى يحفز الخاليا االفرازية على افراز  2Eلوحظ ان افراز 

االبقار  ساعات في 6سوائل غنيه باالنزيمات مما يزيد من عمليه التكيف. وعمليه التكيف تتطلب 

ساعة من ظهور الشياع  18 – 12لهذا السبب ينصح بتلقيحها قبل عدة ساعات من التبويض اي 

على االبقار لظمان تكيف الحيامن والحصول على اعلى نسبة اخصاب وتشمل عمليه التكيف 

 برأس الحيمن وتتضمن التغييرات :Acrosomeتغييرات انزيميه وتركيبيه لمنطقة 

 شية للكالسيومزيادة نفاذية االغ .1

 تغيير تركيب االغشية .2

 ACتنشيط فعالية انزيم ادنيل سابكهز  .3

 تحويل بروتين برواكروسين الى اكروسين. .4
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 -تنشيط الحيوانات المنويه :

عمليه تكيف الحيوان المنوي حيث قسم من البروتينات المحيطة به قد ازيلت حيث تبدأ عمليه االزاله 

الزالة في منطقة البرزخ ان ازالة البروتينات في الغشاء من الرحم الى قناة البيض واغلب ا

 السايتوبالزمي للحيمن تسمى عمليه تنشيط الحيوان المنوي.

 -والتي تحصل فيه ثالث تغيرات :

 اندماج الغشاء السايتوبالزمي للحيمن مع الغشاء الخارجي للكروموسوم. .1

 التغير في شكل ذيل الحيوان المنوي. .2

ان المنوي في المنطقة الوسطى حتى يمكن القابلية لالتصال بمنطقة التغير في غشاء الحيو .3

االتصاالت بالبويضة. حيث يعتقد وجود عامل يسبب تنشيط الحيوان المنوي يسمى عامل 

  Actiunation Factorالتنشيط 

 

 -: Acrosome Reactionالتفاعل االكروسومي

االكروسوم ثم يستطيع الحيوان المنوي وهي العمليه التي يتحرر بموجبها االنزيمات من منطقة 

انزيم من االنزيمات الحالة بمنطقة االكروسوم ومن اهم  12الدخول للبويضة خالل العمليه يتحرر 

 -االنزيمات :

1. C.P.E  :Coruna enzyme   وهو االنزيم الثاقب لمنطقة الكورونا 

2. Acrosine 

3. Hyaluroolinase 

يكون الحيوان المنوي قريب من البويضة لكي تتم عمليه وهذه االنزيمات ال تتحرر اال عندما 

 االخصاب.

ساعات بعد التفاعل االكروسومي ثم تنتهي فعاليته ويتحطم او  4 – 3ويكون الحيوان المنوي فعال 

 يهاجم من قبل الجهاز التناسلي االنثوي او يحطم نفسه من قبل انزيماته.

 

  -االخصاب :

ة واالنثوية لتكوين فرد جديد حيث كل البويضات والحيامل تحتوي عبارة عن اتحاد االمشاج الذكري

 التي تحتوي العدد الكامل للكروسومات  Zygoteنصف العدد الكروموسومي وباالتحاد تكون ال 

 تشمل عمليه االخصاب الخطوات التاليه -

 موقع البويضة وحالتها  .1

 مواجهة الحيوان المنوي مع البويضة .2

 يضةدخول الحيوان المنوي للبو .3
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 بداية تكوين النواة الجديدة مكونة من اتحاد نواة البيضة مع نواة الحيمن .4

 

يجب ان تكون البويضة موجودة في قناة البيض بمنطقة االمبوال  -موقع البويضة وحالتها : .1

 مزال منها الركام المبيضي والغشاء الشعاعي.

 ( الحيض يخترق البويضة من المنطقة الشفافةZma, pllucidae ) 

 -اجهة الحيوان المنوي مع البويضة :مو .2

 1000بالرغم من ان ماليين الحيامن داخل القناة التناسية اال ان عدد قليل قد يكون اكثر من 

حيوان منوي تصل لمنطقة االخصاب بسرعة فائقة بغضون دقائق قليلة بعد التزاوج حيث 

ي سيكون عدد وبالتال WBCتتعرض الحيامن الى تكيف بالتالي تكون عرضة لمهاجمة 

قليل يصل لمنطقة االخصاب و بالتالي سيكون مواجهة اكثر من حيمن للبويضة سوف 

يكون االتصال بين الحيمن والبويضة في المنطقة الشفافة ومن الضروري ان يكون عمر 

الحيوان المنوي والبويضة مناسب لالخصاب حيث كلما ازداد عمر البويضة والحيمن كلما 

 االخصاب.تفقد القابلية على 

 دخول الحيوان المنوي للبويضة : .3

 لغرض دخول الحيمن يجب ان يخترق :

 كتلة الخاليا الركامية في حالة بقائها حول البويضة -أ

 المنطقة الشفافة -ب

 غشاء المح -ج

 

  في حالة بناء الخاليا الركامية حول البويضة يجب ان يخترقها الحيمن بواسطة انزيم

Hayuluroucliase 

  للبويضة )االخصاب( تشمل :ان دخول الحيمن 

اختراق الحيوان المنوي للخاليا الركابية : تشق الحيامن طريقها خالل الخاليا الركامية في  -أ

حالة وجودها في بعض الحيوانات ال توجد هذه الطبقة كما في االبقار وهذه االنزيمات 

عي حول الحالة للطبقة موجودة بمنطقة االكروسوم اما في حالة وجود االكليل الشعا

هو الذي يحلل االكليل الشعاعي بالتالي سوف يسهل دخول  C.P.Eالبويضة فأن انزيم 

 الحيمن.

( الحيوان المنوي يتصل بالمنطقة من خالل ZPدخول الحيمن خالل المنطقة الشفافة ) -ب

مستقبالت وتؤدي ايونات الكالسيوم دور مهم باالتصال مع المنطقة الشفافة ، ان اتصال 

يضة يتطلب وجود بعض التراكيب على الغشاء السايتوبالزمي للحيمن الحيمن والبو

تقابلها بعض التراكيب على  Spermresoptorالمتكيف التي تسمى مستقبالت الحيامن 

( يستغرق ZP( وان اتحاد الحيمن )Zone binding siteسطوح البويضة الناضجة )

 دقيقة. 20حوالي 
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 Blockية الى البويضة منع ظاهرة تعدد دخول الحيوانات المنو

 لمنع ظاهرة تعدد الحيوانات المنوية للبويضة هناك طريقتين :

والتي تشمل تغير في الشحنة  Fast Blockالمنع السريع لتعدد دخول الحيوانات المنوية  .1

الكهربائية لغشاء البويضة وهذه العمليه تكون واضحة جداً بعد عملية االخصاب حيث 

 جديدة. Spermيحدث تغيير سريع في فولطية غشاء البويضة حيث يغلق لمنع دخول 

هذا يحدث في اللبائن اكثر و   Cate Blockالمنع البطيء لتعدد دخول الحيوانات المنوية  .2

 تلخص بتغيير بروتين معين بغشاء البويضة ت

 

وبذلك يصبح الحيوان المنوي                       وعدم قدرة انزيماته بتحليل غشاء البويضة حيث 

بمجرد اتحاد الحيمن االول مع البويضة سوف تتحرر الحبيبات القشرية في قشرة البويضة الى 

 Corticalالمح ويسمى هذا التفاعل القشري )( وغشاء ZPالخارج وتلتسق بالمنطقة الشفافة )

Reaction مما يؤدي لمنع دخول الحيمن جديدة لعدم قدرة الحيامن على تحليل االغشية القشرية )

 المتكونة.

المنطقة  ZPفي االغنام والخنازير واالبقار والكالب فأن منع دخول الحيامن على مستوى  -

. اما في االرانب فأنه يكون على مستوى غشاء المح  Zone blockالشفافة لذلك يسمى 

vitellin block . 

حديثة العمر  Spermو   Ovaتقدم الحيامن للحصول على نسبة اخصاب يجب ان تكون  -

 تقل نسبة االخصاب. Ovaو  Spermحيث كلما تقدمت 

 

 

 

 Ovaالنوعالعمر االخصابي للحيمنالعمر االخصابي 

 ساعة 24 – 20ساعة                               48 – 30       االبقار                   

 ساعة  24 – 16ساعة                                48 – 30االغنام                         

  ساعة 8 – 6ساعة                                  36 – 30االرانب                       

   

واهم مشاكل تقدم العمر االخصابي هو هالك االجنة  Spermاقل من  Ovaالعمر االخصابي 

المتقدم والمتأخر اي يفقد قدرته على الحركة اما البويضة تفقد قدرتها على االخصاب وبذلك تفقد 

 قدرتهما على االخصاب اسرع من الحيمن.
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 -التطور الجيني المبكر :

الخيطية )االنشطار( اول انشطار في بويضة  بعد االخصاب تبدأ البيضة المخصبة باالنقسامات

( 16-8االبقار واالغنام يحدث في اليوم الثاني بعد التلقيح ويمكن رؤيتة البويضة المخصبة ذات )

خلية  16خلية في اليوم الثالث من االخصاب وبعد مرور الوقت تصبح على شكل كره مؤلفة من 

او  5اخل المنطقة الشفافة البويضة بعد اليوم )تكون د murallaاو اكثر تسمى المرحلة )التوتية( 

( من  التلقيح تستمر باالنقسام الى ان تصبح كرة مجوفة تسمى )الكيس العصيفي(  6

bloitocytc  التي تحتوي طبقة من الخاليا الخارجية كذلك تحتوي الخاليا الجرثومية المغذية

 مصدر تزويد الحيمن بالمواد المغذية الضرورية  .

بعد اليوم الثامن فان المنطقة الشفافة تعمل كغطاء ثم تحدث عملية الفقس حيث يخرج الجنين 

المتكون من المنطقة الشفافة ثم تذهب البويضة الى الرحم حث تضطج على جدار الرحم حيث 

ثم ينقسم الجنين  implantnionيكون اتصال ضعيف بينها وبين جدار الرحم يسمى االنغراس 

 ات :الى ثالث طبق

التي سوف يتكون منا الجلد والشعر واالضالف والغدة اللبنية  Ectoderm. الطبقة الضاهرية 1

 والجهاز العصبي 

 يتكون منها القلب و العضالت والعضام  mesoderm. الطبقة الجنينة الوسطى 2

 0يتكون منها االعضاء الداخلية للحيوان indoderm. الطبقة الباطنية 3

بعد االخصاب يكون الجنين تطور بشكل كافي العطاء اشارة للجهاز االمي  16وبحلول اليوم 

 والمحافظة على حياة الجنين ونموه p4لمنع تحلل الجسم االصفر حتى يستمر انتاج 

اما في حالة عدم وصول االشارة اي ان الحيوان غير حامل اي لم يحدث االخصاب سوف يتحلل 

 ن بطانة الرحم وذلك سوف تبدأ دورة تناسلية جديدة الذي يفرز م  ∞pgf2الجسم االصفر بفعل 

بعد ذلك يتغذى الجنين من افرازات الرحم )الحليب الرحمي ( وكذلك من سوائل المح في 

يوم بعد  35البويضة ثم تتحول التغذية من المشيمة بعد االنغراس واالنغراس في االبقار بعد 

 ( بعد االخصاب.18-15االخصاب اما النعاج )

Gestation : هناك ثالث مراحل يمر بها الجنين- 

تبدأ هذه المرحلة بعد االخصاب وحصول  zygotestagesمرحلة البيضة المخصبة :  .1

يوم من الحمل تسمى مرحلة البيضة المخصبة كونها  13 – 5البيضة المخصبة تستغرق 

 64 – 32تحتفظ بالشكل الكروي على الرغم من االنقسامات التي تحدث فيها حوالي 

خلية في معظم التغيرات تحدث في هذه البويظة هو انتزاع المنطقة الشفافة ويصبح 

 شكلها شكل الكيس وعدة انقسامات تحدث في التوتيه ثم الى الجنين المبكر 

 45في االبقار  16 – 12مرحلة التخليق الجنيني  Fmpryoniceمرحلة الجين المبكر  .2

الجسم وكافة االجهزة مثل العصبي  يوم وبذلك تتكون االغشية الجنينية واعضاء

 والهضمي والرئتين والقلب 
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يوم من الحمل لغاية الوالدة اي في االبقار  46 – 45تبدأ  Fetalstayeالجنين المتأخر  .3

 يوم خاللها سوف يحدث تطور في كافة اجزاء الجنين مع زيادة وزنه .   270

يبدو ان الحمل يحدث اكثر شيوعاً في قرن الرحم االيمن مقارنةً بااليسر وكذلك سوف 

يحدث تكون الجسم االصفر من الجهة نفسها الن المبيض االيمن يكون انشط من االيسر 

وعند والدة توائم في االبقار سوف يحدث عقم في حالة والدة ذكر وانثى اي يحدث عقم 

جنينية للتوائم تتداخل مع بعضها فاالوعيه الدموية سوف لالنثى وذلك الن االغشية ال

تتشابك بين توائم االجنة في االبقار وبالتالي سوف تختلط الهرمونات اي الهرمونات 

الذكرية تذهب لالنثى بالتالي يؤدي الى العقم لعدم تطور المبيض بالشكل الطبيعي بالتالي 

من  Testesteronبفعل هرمون  تكون عقيمه غير قادرة على انتاج البويضات وهذه

 اجل الذكر الذي يتداخل مانعاً تطور الجهاز التناسلي االنثوي بذلك تكون االنثى عقيمه .

 تميز االم للحمل  .4

ايام في قناة البيض ثم تنزل للرحم يجب ان تكون هناك  4 – 3البيضة المخصبة تبقى 

حتى تمنع تحلل الجسم  اشارة معينه من الجنين الى االم الى ان هناك اخصاب وحمل

للمحافظة على الحمل والجنين االشارة تتمثل بقيام   P4االصفر واالستمرار في انتاج 

االجنة بتصنيع او افراز االستيرويدات والبروتينات التي تؤثر في النظام االمي حيث تكون 

وهذه  OTPيوم من الحمل في االغنام ويرمز لها  22 – 21هذه اشارة تتكون بحدود 

بالتالي تمنع تحلل  ∞PGF2الشاره سوف تذهب لالم حتى تصنع بروتينات تمنع افراز ا

 btpالجسم االصفر ، اما في االبقار فأنها تنتج 

 

 االغشية الجنينية 

 يحتوي على كمية من المح يقوم بتزويد الجنين بالمواد الغذائية  -غشاء المح : .1

ن الكدمات الخارجيه النه يحتوي كميه قريب من الجنين يحافظ عليه م -غشاء االمونيوم : .2

كبيرة من السوائل كذلك يمنع التساق الجنين باالغشيه لالغشيه المحيطة ويتمزق اوال 

 اثناء الوالدة 

 يؤدي المتصاص المواد الغذائية ونقلها والفضالت من والى االم  -غشاء الكوريون : .3

لغازات بين االوعيه الدموية يعمل على تبادل الغذاء وا -غشاء الوثيقة او االلتوين : .4

 للجنين واالم اي بمثابة الرئة للحيوان. 
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