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Female Reproductive system 
الجهاز التناسلى فى اإلنثى



Female Reproductive system 



:Superovulationالمتعددالتبويض
هعلييطلقوهذاواحدةجرافحويصلةمنألكثرتبويضيحدثقد

لزيادةكمحاولةوذلكصناعياً الظاهرةهذهإحداثالممكنومنالمتعدد،التبويض
وذلكازيروالخناألغنامفىنجاحهاثبتوقد.الزراعيةالحيواناتفىالتوأمنسبة
Gonadotrophicالجنسيةللغددالمنشطةبالهرموناتباستخدامبحقن

hormonesيرمبسالحقنأوالنخاميةالغدةبمستخلصالحقنباستخداموذلك
Pregnantالحاملالفرس mare serum (PMS)الحاملالسيدةببولالحقنأو

Human Corionic gonadotrophin (HCG).الطريقةهذهاستخداموعند
فىميعاً جلهاتبويضحدوثثمواحدةجرافحويصلةمنأكثرنموإلىيؤدىفإنه

أكثرتكوًنفيإلخصابهمالفرصتعطىواحدةبويضةمنأكثريعطىمماواحدوقت
.(توائم)جنينمن



Formation 
of corpora 
lutea تكوين

األصفرالجسم

• انفجارأثرعلىالتبويضحدوثبعد
لبالسائمصحوبةالبويضةوخروجالحويصلة

هذهانفجارمكانيتكونالحويصلى
صفراءأجسامالحويصالت ( .(15شكل

• جدارمناألصفرالجسمويتكون
الـخالياطبقاتوهىالخارجىالحويصلة

Granulosa cells فىوتكبرتنشطوالتى
بيديةالليالحبيباتببعضغنيةوتصبحالحجم

بالـحينئذوتسمى Granulosa lutein 
cells الـخالياتنشطوبالمثل theca 
interna البروتوبالزميةكتلتهاوتكبر

االفرازيةالحبيباتببعضغنيةوتصبح
بالـحينئذوتسمى Theca lutein cells 

يقلوسميكا ًالمتفجرةالحويصلةجدارويصبح
بمبنىيتالشىأوالحويصلىالتجويفحجم

انفجاربقايامنغدىنسيجيتكونأنه
األصغربالحجمتسمىالحويصلة . 



الماشيةيكتملًنموًالجسمًاألصفرًوإمدادهًالدموىًبسرعةًفىًمعظمًاألجناس،ًففىً
-6يومًيكتملًتكوينًالجسمًاألصفرًفىًحدودًاليوم21ًحيثًيكونًطولًدورهًالشبقً

من4ً-2فيكتملًنموًالجسمًاألصفرًفىًحدودًاليومًاألغنامأماًفىً. منًالدورة8
فإنًالدراساتًدلتًعلىًأنًاألجسامًالصفراءًالًتتكونًأثناءًدوراتالجمالوفىً. الدورة

صابًالشبقًإالًفىًحاالتًنادرةًويقتصرًتكونهاًأيضا ًبمنطقةًالقشرةًبعدًحدوثًاإلخ
.والحمل



16–15الـاليومفىلهنشاطأقصىإلىاألصفرالجسميصلوالخنازيرالماشيةوفى
ناماألغفىأما.البويضةإخصابحدوثعدمعنداالضمحاللفىيأخذثمالدورةمن

فىGranulosaالـخالياتبدأوعندئذ.الدورةمن15-12اليومعندذلكفيكوًن
لذلكبعاً تاليروجستيروًنوانتاج.ضامليفىنسيجمحلهاويحملبسرعةاالضمحالل

االضمحاللةعمليوبإنتهاءالتشريحية،التغيراتمنأسرعوبمعدلحادبشكلينخفض
Corpusاألبيضبالجسمتعرفضامنسيجمنكتلةمنالجسميتكوًن albicans

.تذكروظيفةأيةلهليستبأنهالسائدواالعتقاد

لفةًمنًطولًالًيضمحلًالجسمًاألصفرًوإنماًيستمرًفىًنشاطهًإلىًفتراتًمختوفى الحمل 
يبينًبعضًاألجناسً( 3جدولً)والجدولًالتالىً. مدةًالحملًتختلفًباختالفًجنسًالحيوان

:الحملالحيوانيةًوإلىًأىًمدىًمنًفترةًالحملًتستديمًاألجسامًالصفراءًللمحافظةًعلى



طول فترة بقاء الجسم األصفرطول مدة الحملالجنس

حتىًنهايةًالحمليوم290ً–277البقرة

حتىًنهايةًالحمليوم151ً–145الماعز

حتىًنهايةًالحمليوم115ً–112الخنزيرة 

حتىًنهايةًالحمليوم31ًاألرنب

حتىًنهايةًالحمليوم20ً–19الفأر

يوم200–150يوم345ً–330الفرس

يوم50يوم63القطة 

يوم30يوم61الكلبة

يوم55يوم152–144األغنام 

يوم60–30يوم280االنسان 

.نسا بال ومقارنتهاالحيوانيةاألجناسبعضفىالحملأثناءاألصفرالجسمبقاءفترةطول:3جدول



الهرموًنذاوهالبروجستيرون،هرموًنوإفرازانتاجفىاألصفرالجسموظيفةوتنحصر
المناسبةالبيئةذلكبمهيأالرحموخاصةلألنثىالتناسليةالقناةعلىتأثيراتهيباشربدوره
علىدليالً عطىيللجسمالطرفىالدمبالزمافىالبروجستيروًنوبقياسهذا.الجنينلحياة
دمبالزمافىًنالبروجستيرًوتركيزويتراوح.الهرموًنهذاإفرازفىاألصفرالجسمكفاءة

بالزماامل/نانوجرام6,6،الحويصلىالطورفىبالزماأمل/نانوجرام0,5بينمااألبقار
الثالثليومامنبسرعةيزدادالبروجستيروًنأنويالحظالليوتينىالطورقممةفىوذلك

ذلكعدبينخفضثمعشرالسابعحتىالثامناليوممنأقلزيادةوبمعدلالثامنإلى
.عشرالسابعاليومبعدحادةبصورة

Luteotropicاألصفرالجسممنالبروجسيتروًنإفرازتسببالتىوالهرمونات

hormone–الـفهووالماشيةاألغنامفىأماالبروالكتينهوالفأرفىLH



: استمرار أو اضمحالل الجسم األصفر

ويظليضالتبًوبعدوذلكاألصفرالجسميتكوًنالشبقالعديدةالحيواناتفى
إلىإشارةفتحدثالحملحدوثحالةفىإاليوم18–14لمدةوظيفتهأداءفىمستمر
أنألصفراللجسمكيفهواآلنالمطروحوالسؤالوظيفتهفىليستمراألصفرالجسم
الثانىوالسؤالالرحمفىمنغرسةغيروغالباً أسبوعينبعدBlastocystالـبوجوديعرف
.والحملاإلخصابحدوثعدمحالةفىوذلكاألصفرالجسميضمحللماذا

اضمحاللهاواستمرارهفىسواءاألصفرالجسمفىالتحكمبأنالقوليممكنعامةوبصفة
تأثيرلهاموادوكذلكLuteotropicتأثيرلهاموادبوجودالتصورعلىأساساً مبنى

Luteolyticالـهرموًنبأنويعتقد.األصفرالجسمعلىLHلهاالتىالمادةتلكهو
مليةعفىالهرموًنهذادورعنفضالً األليفةالحيواناتمعظمفىLuteotropicتأثير

Luteolyticتأثيرلهاموادوجودوكذلك.األصفرالجسموتطورتكوينوبدايةالتبويض

البروستاجالنديناكتشافبعدوذلكمؤكداً أمراً أصبحاألصفرالجسمعلى



:العواملًالمؤثرةًفىًعمليةًالتحكمًفىًالجسمًاألصفر
هرموًناززإفًرخاللمنوذلكاألصفرالجسماستمرارعمليةفىكبيرةأهميةذاالنخاميةالغدةدوريعتبر-1

LHتأثيرذوالهرموًنهذاأنباعتباراألليفيةالحيواناتفىوذلكLuteotropicاألصفرالجسمعلى.
ففى.الشبقدورهاءأثنوذلكالوظيفيةاألصفرالجسمحياةفىبالتخحكمالمختصالمركزذلكهوالرحميعتبر-2

PGF2البرةستاجالندينمادةتنتجحاملالغيرالحيوانفىالرحمأناتضحعديدةدراسات αتأثيرلهاوالتى
Luteolyticاألصفرالجسمعلى.

األصفرلجسماقياماستمرارعلىيعملأىاألصفرالجسماضمحاللمنعفىالرحمفىالجنينوجوديتسبب-3
.بوظيفته

ذههألنوذلكاألصفرالجسماضمحاللمنععلىتعملواألغناماألبقارفىالرحميةااللتهاباتوجود-4
.الرحممناالندوسبتربومطبقةمنالبروستاجالندينإفرازتمنعااللتهابات

Uteroضيةالمبيالرحميةبالدورةتعرفالمبيضيةوالتغيراتالرحميةالتغيراتمنكلبينعالقةتوجد-5 –

Ovarian cycleاليروستاجالندينليفرزالرحماألصفرالجسمينبهحيثPGF2 αوالتىالرحمبطاقةمن
هرموًنتأثيرتحتPGF2αالـإفرازويكوًنالمبيضالشرريانداخلإلىمباشرةالرحمالوريدمنينتشر

الرحمستئصالاوتؤدى.األصفرللجسمالطبيعىاالنحالللحدوثالزمالرحموجودفإنوعليه.البروجستيروًن
الجنسيةالراحةرةفتيطيلوبالتالىالجنسية،الدورةأثناءالمتكوًناألصفرللجسمالوظيفيةالحياةإطالةإلى

Anestrus.



Female Reproductive System 
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:Oviductقناة المبيض : ثانيا  
الناحيةمنًوالرحمقرنىوحتىالمبيضمنبالقربتمتدالقنواتمنزوجعنعبارةالمبيضقنوات

:طبقاتثالثمنتتكوًنالهستولوجية
Tunicaعليهاويطلقضامنسيجعنعبارةالخارجيةالطبقة-أ serosa.

Tunicaعليهاويطلقوالطولىالدائرًىنوعىمنعضليةأليافمنوتتكوًنالوسطىالطبقة-ب musularis.
الـعليهالقويطإفرازيةوأخرًىأهدابذاتإحداهماالخاليامننوعينعلىتحتوًىالتىوهىالداخليةالطبقة-ج

Tunica mucosa.
ثمالمبيضمنالقريبةوهىInfundibulumالـهىاألولىمناطقثالثمنالمبيضقناةوتتكوًن

.IsthmusالبرزخمنطقةثمالمبيضقناةأجزاءأطولوهىAmpullaالـمنطقة
لهذاانتصابثيحدالتبويضوعندبالقمعيسمىكيسلتكوًنللمبيضالمجاورةالمبيضقناةوتمتد

أنويعتقد.جرافمحفظةمنخروجهاحالةالبويضةالتقاطمنيتمكنحتىالمبيضبإحاطةيقوموبذلكالقع
فى2سم20:30منسطحمساحةويتراوح.االنتصابعمليةسبباً القمعهذاعلىتاثيراالستراوجينلهرموًن
.االغنامفى2سم66:100ومناألبقار

النعاجفىسم19–15األبقارفىسم25حوالىإلىالبالغةالحيواناتفىالمبيضقناةطولويصل
.سم28–17بينطولهفيتراوحالناقةفىأمااألفراسفىسم20-30



: Function of oviductوظائف قناة المبيض 
فىةالمنويالحيواناتوكذاالبيوضاتنقلفىالمبيضقناةوظيفةتنحصر

منتبويضالبعدالبويضةحملعلىاألهدابوتعمل.ذاتيةبطريقةالعكسيةاالتجاهات
المخاطيةالثنياتخاللمنذلكبعدالبويضةوتنتقلالبوق،إلىالمبيضسطحعلى

مناألولىوالمراحلاالخصابيتمحيثالبرزخمعاألمبيوالاتصالمكانإلىلألمبيوال
.الرحمإلىنقلهاقبلايام3لمدةالمبيضقناةفىاألجنةوتحفظالجنينىاالنقسام

كاتالحًراواالفرازيةللخاليااإلفرازًىالنشاطسواءعموماً المبيضقناةنشاط*
نمموعموماً .الشبقدورهمنالوقتعلىتتوقفاألهدابوحركاتاالنقباضية

عكسذلكًوالمبيضقناةنشاطعلىإيجابىتأثيرلهاالستروجينهرموًنأنالمالحظ
.المبيضقناةنشاطتثبيطعلىيعملالذىالبروجستيروًن

المناسبلوسطا(الداخليةللطبقةاإلفرازيةالخاليامنالمفرز)المبيضقناةسائليوفر*
المنويةناتالحيواإكسابعلىيعملوأيضاً .المخصبةللبويضةواالنشقاقلالخصاب

.Capacitationاالخصابعلىالقدرة



: Uterusالرحم : ثالثا  

المبيضاةبقناتصالهمنطقةمنيمتدرحموجسمرحمقرنىمنيتكوًنالذىالرحم
طولصلوي.العريضالرباطبواسطةالبطنىبالجدارالرحمويتصل.الرحمعنقوحتى
بينمااألفراسوفىسم14–11بينماوالنعاجسم44–37بينمااألبقارفىالرحم
.سم45–30

منها(16شكل)الحيواناتفىموجودةاألرحاممنأساسيةأنواعأربعةوهناك
والنعجةالبقرةفىمموجودوهوbicornuateالـ:هماالزراعيةالحيواناتفىفقطنوعين

–80النيمثطويلينرحمقرنىوجودمعالرحمجسمبصغريتميزاألرحاممنالنوعوهذا

فىموجودهوكماbipartiteالـالنوعمنالرحموكذا.للرحمالكلىالطولمن90%
وهماالسابقوعبالنبالمقارنةالرحمقرًنوصغرالرحمجسمبكبرالرحمهذاويتميزاألفراس
.للرحمالكلىالطولمن%50يمثالن





Tunicaالـطبقةالمبيضقناةفىالحالهووكما serosaالخارجيةالطبقةهى
تالعضالمنطبقتينمنوتتكوًنالوسطةالطبقةهىmyometriumالـوطبقةللرحم

الداخليةالطبقةتأتىثمالدائريةالعضالتمنطبقةبينهماالناعمةالطولية
endometriumغددلىعوتحتوًىالتناسليةالقناةاجزاءبقيةمنتعقيداً أكثروهى

.رحمية

تواردزيادةببتسكماالميوميتريومطبقةانقباضعلىتعملاالستروجينيةالهرمونات
ارتخاءعلىفيعملاليروجستيروًنأمااالندرومتريومطبقةفىالرحميةالغددنمووكذاالدم

الندروميتريوماطبقةفىالرحميةالغددوتفرعنموزيادةيسببوكذاالميوميتريومعضالت
.الرحمىاللبنإفرازوكذلك



:Function of uterusوظائف الرحم 
الحيواناتنقلناءفأث.التناسليةالعملياتفىرئيسىبدوروسوائلهاالرحمبطانةتقوم*

علىدرةالقوتكتسبإنضاجلهايحدثالمبيضقناةإلىالرحمفراغداخلالمنوية
.الرحمبطانةإفرازاتفىCapacitationاإلخصاب

قبلالناسBlastocyteالجرثومىالكيسأوالحويصلةبتغذييةالرحمإفرازاتتقوم*
.الفرس

وتطوراةحيفىأهميةالكافىالدموًىوإمدادهاالرحملبطانةالفسيولوجيةللصفات*
.الحملمدةطولالجنين

علىتعملالجماعأثناءبانقباضاتMyometriumالرحمفىالعضليةالطبقةتقوم*
.االخصابحدوثمكانإلىالمهبلفىقذفهامكانمنالمنويةالحيواناتنقل

الجنينياجاتباحتيعنىلكىووضعهوتركيبهحجمهتغييرعلىهائلةقدرةللرحم*
لهاتصبحًوتنشطثمالوالدةوقتحتىساكنةاالنقباضيةقدرتهيظلحيث.النامى
األصلىجمهحإلىالوالدةبعدالرحمويعود.الخارجإلىالجنيندفعفىالرئيسىالدور
.Involutionاالرتداءعمليةمعمتكيفاً 



:  Cervixعنق الرحم : رابعا  
–2منالخارجىوالقطرسم،10–5منطولهايبلغالرحمفىتفتحقناةعنعبارةالرحمعنق

.الزراعيةالحيواناتفىوذلكسم5
Tunicaالـهىخارجيةطبقةمنيتكوًنالرحمعنقفإنالهستولوجيةالناحيةومن Serosa

والطبقة.الجامدقوامهالرحمعنقتعطىالتىوهىعضليةوأليافضامالنسيجمنمكونةوسطىوطبقة
عمادية)أهدابذاتالخاليابعضتوجدولكنإفرازيةطالئيةخاليامنأساساً وتتكوًنMucosaالداخلية

(.إفرازيةغيرهدبية
Function:الرحمعنقوظيفة of cervix:

.الحملفترةىفوخاصةبانفالقهوذلكللرحمالميكروبىالتلوثمنعهىالرحملعنقاألساسيةالوظيفة-
–لشبقاوقتفىوذلكالرحمعنققناةارتخاءعلىتعملاالستروجينهرموًنمنالعاليةالمستويات-

قتًوقربالرحمعنقاتساعزيادةعلىيعمالناالستروجينهرموًنمعبالتعاوًنRelaxinالـوهرموًن
.الوالدة

.روجستيروًنالبهرموًنبواسطةتثبيطهويتماالستروجينبهرموًنالرحمعنقمخاطإفرازتنبيهيتم-
غلقعلىملتعبذلكوهىلزوجةأكثرالرحمعنقفىالمخاطيةاإلفرازاتتصبحالحملفترةأثناءفى-

.صقللوقابليتهواللزوجة.المطاطيةلصفةجفافعنداتخاذهمثلالصفاتببعضالرحمعنق



: Vaginaالمهبل : خامسا  
فىسم15–10ومنوالفرسالبقرةفىسم30–25منالمهبلطوليصل

فىستخدميمتسععضووهوالمستقيمفتحةتحتالمهبلويقع.والخنازيرالنعاج
.الوالدةأثناءوالمشيمةالجنينلخروجممرأووكطريقالجمع

الحقيقةفىهوالذىالمهبلتجويفداخلواألغنامالماشيةفىالمنىويقذف
المنوًىلالسائفيقذفالخيلفىبينماالرحمعنقبروزمنيتكوًنقوسعنعبارة
.الداخليةفتحتهقربالرحمعنقداخل

التىالعضليةالطبقةيليهاSerosaالـطبقةهىللمهبلالخارجيةوالطبقة
عنعبارةىفهللمهبلالداخليةالطبقةأماودائريةطوليةعضليةأليافعلىتحتوًى

طالئىالالنسيجوخاليا.مخططةطالئيةخالياعلىتحتوًىوالتىMucosaالـطبقة
وبفحصوجيناالستًرهرموًنتأثيرتحتالنواًهعديمةخالياإلىتتحولللمهبلالمبطن

ولكن.قالشبحدوثعلىاالستداللبهيمكنالمهبليةالسحباتفىالخالياهذه
.للمهبلالمبطنالطالئىالنسيجهذاتجديدعلىيعملاليروجستيروًن



Female Reproductive System (Continue…)

Vagina - the female organ of copulation:

1. admits penis 

2. receives semen. 

3. passageway for fetus at parturition.

Vulva - extended genitalia; 

opening for both urinary and

genital tracts.
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