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 Estrus cycleدورة الشبق 

 : دورة الشبق

لكنها تختلف بمعدل طول  هي الوقت المحصور بین فترات الشبق، وتكون متشابهة في جمیع الحیوانات المزرعیة      

یوم في الفرس، ویمكن ان یالحظ بعض  ٢٢في البقرة والجاموس والماعز و ٢١یوم في النعاج و ١٧الدورة، حیث تبلغ 

 االختالفات الفردیة بین االنواع.

 یمكن تقسیم دورة الشبق الى طورین هما

 ة الشبق) ویتضمن فترة ما قبل الشبق وفتر Follicular phaseالطور الحویصلي (

 ) ویتضمن فترة بعد الشبق وفترة انتهاء الشبقLuteal phaseالطور األصفري (

 )Periods of estrus cyclesفترات دورة الشبق (

 )Proestrusفترة ما قبل الشبق :( -١

النمو تبدا هذه الفترة عند اضمحالل الجسم االصفر وانخفاض تراكیز البروجستیرون وتمتد حتى بدایة شبق جدید. یحدث 

 الحویصلي السریع خالل هذه الفترة، وفي نهایة هذه الفترة یبدا تأثیر االستروجین ومالحظة الظواهر السلوكیة لبدایة الشبق. 

 ):Estrusفترة الشبق ( -٢

الشبق: هو المدة من الزمن التي تقبل فیها االنثى الذكر وتكون مستعدة للتزاوج وان طول فترة الشبق تختلف بین       

-٣٠ساعة، وفي الماعز  ٣٦-٢٤ساعة، وفي األغنام  ١٨-١٢النواع المختلفة من الحیوانات، حیث یستمر في االبقار ا

 ایام. ٨-٤ساعة)، وفي الفرس  ٢٠ساعة (بمعدل  ٢٧-٥ساعة، وفي الجاموس  ٤٠



 

ة من نهایة الشبق ساع ١٤ساعة من نهایة الشبق في البقرة، وبعد  ١٢-١٠تكون االباضة مرتبطة مع الشبق وتحدث بعد 

في الجاموس، وبعد ساعات قلیلة من نهایة الشبق في الماعز، وفي وسط الى نهایة فترة الشبق في النعجة، وفي الفرس 

 یوم. ٢-١تكون االباضة قبل نهایة الشبق 

 ):Metestrusفترة ما بعد الشبق ( -٣

 Corpusهي الفترة التي یتكون فیها الجسم االصفر (أیام، وهذه  ٣تبدأ هذه الفترة مع انقطاع الشبق وتمتد حوالي      

luteum .وتحدث االباضة في هذه الفترة في االبقار والجاموس والماعز ،( 

) تحدث خالل هذه الفترة في االبقار وخصوصا العجالت حیث ان تراكیز Bleedingهناك ظاهرة تعرف بالنزف (     

ا قبل الشبق تزید من وعائیة بطانة الرحم وهذه الوعائیة تصل الى قمتها عند االستروجین العالیة خالل فترة الشبق وفترة م

الیوم االول بعد نهایة الشبق، ومع انخفاض مستوى االستروجین فان بعض االوعیة الشعریة سوف تتمزق مما یؤدي الى 

من نهایة الشبق، وان هذه ساعة  ٤٥-٣٥فقدان كمیات قلیلة من الدم وهو ما یالحظ كبقع صغیرة على الذیل بعد حوالي 

 الحالة ال تعد كمؤشر على االخصاب او فشل التلقیح

 )Diestrusفترة انتهاء الشبق :( -٤

یكون الجسم االصفر في هذه الفترة من دورة الشبق بكامل فعالیته، وتبدا هذه الفترة في االبقار عند الیوم الخامس من       

-١٥بالزیادة وتكون نهایة هذه الفترة عند اضمحالل الجسم االصفر عند الیوم  الدورة عندما تبدا تراكیز البروجستیرون

 من دورة الشبق. ١٥او  ١٤او  ١٣الى الیوم  ٤من دورة الشبق، اما في النعاج فان هذه الفترة تمتد من الیوم ١٦

 النمو الحویصلي:

ة ومتكررة، تكون هناك موجتین او ثالث یكون تطور الحویصالت المبیضیة في االبقار واالغنام بعملیة تدریجی     

موجات من النمو الحویصلي في كل دورة وعند بدایة موجة النمو الحویصلي فان مجموعة من الحویصالت تبزغ وتبدا 

بالتطور عن طریق انتخاب االفضل واالصلح لكي تنمو وتتطور. عند نمو الحویصالت الى الحجم المتوسط في القطر 

فان حویصلة واحدة او مجموعة حویصالت (بالنسبة للحیوانات التي تلد اكثر من مولود) سیتم  ملم في االبقار)٩-٥(

اختیارها لتكون هي السائدة باالعتماد على نوع الحیوان، ومعدل االباضة. وعند نمو الحویصالت السائدة فان الصغیرة 

ون اإلنهبین الذي یقلل من افراز هرمون تعاني من الضمور ومن ثم تضمحل من خالل افراز الحویصالت الكبیرة لهرم

FSH . 



 

تكون الحویصلة السائدة هي االكبر واالكثر نموا وتطورا وتزویدا بالدم لذلك فهي قادرة على تقبل واكتساب الهرمونات      

 المحفزة للقند عند مستویاتها المنخفضة الستمرار النمو وبالتالي االباضة.

ل فیها اباضة تبدا في بدایة فترة ما بعد الشبق وتصل الى قمتها في وسط فترة نهایة في االبقار، الموجة التي ال تحص

الشبق وبعدها تضمحل وتتحلل الحویصالت النامیة في هذه الموجة فضال عن تحلل الحویصلة السائدة، اما الموجة التي 

وتصل قمتها عند الشبق وتنتهي  تحصل فیها االباضة فإنها تبدا بعد فترة قصیرة من بدایة انحسار الموجة االولى

 باإلباضة.

  Oogenesis          تكوین البویضات 

وهي عملیة تكوین االمشاج االنثویة وتبدأ هذه العملیة قبل الوالدة إذ تتكاثر الخالیا الجرثومیة االولیة بعدة انقسامات 

اعتیادیة متتالیة لتعطي عددا كبیرًا من خالیا امهات 

والتي تحوي كل منها على العدد  Ooguniaالبیوض 

، بعدها تدخل هذه الخالیا (2n)الزوجي من الكروموسومات 

الى الدور التمهیدي من االنقسام االختزالي االول 

Meiosis I  ویستمر ابتداًء من المراحل الجنینیة والى ما

بعد الوالدة بفترة قصیرة. تستمر فترة السكون في تطور 

د قلیل منها لحین الوصول الى الجریبات والبیوض اال عد

عمر البلوغ الجنسي وتقدر نسبة البیوض التي تصل الى 

 % من المجموع الكلي.١النضج وتفرز كبویضات بأقل من 

یستمر نمو ونضج هذه الخالیا بطریقة دوریة بعد البلوغ 

الجنسي وفي اثناء موجات نمو الحویصالت التي تحدث في 

من الخالیا البویضیة المرتبطة بهذه الحویصالت في النمو والنضج ( معظمها تصبح كل دورة شبق، اذ تبدأ مجموعات 

تصل الى النضج وتتحرر بعملیة االباضة  Dominant follicleمضمحلة). البویضة الموجودة في الحویصلة السائدة 

Ovulation م یستأنف النضج بنمو ومن ثم احتمال حدوث االخصاب في حال اتمام عملیة التلقیح. بعد مرحلة االنقسا

حول خلیة البویضة،   Zona pellusidaوتكوین المنطقة الشفافة  Primary oocyteخلیة البویضة االبتدائیة 

انقسامات الخالیا الحبیبیة المحیطة بالبیضة وتتحول الحویصلة من  FSHیتبعها مباشرًة نمو حویصلتها وینشط 



 

والذي یحفز استمرار انقسام الخالیا الحبیبیة. وفي  FSHفعل هرمون حویصلة ابتدائیة الى حویصلة ثانویة ویستمر 

باإلضافة الى االستروجین  -أثناء التطور تصبح احدى الحویصالت سائدة وهي المسؤولة عن افراز اغلب االستروجین 

فیز التقذف او حیث تعمل الكمیة العالیة من االستروجین على تح -المفرز من عدد من جریبات االخرى غیر تامة النمو

على تحریر خلیة  LHالالزم ألحداث االباضة حیث تعمل المستویات العالیة من  LHالنبضات الفجائیة لهرمون 

البویضة الى السائل الحویصلي كما تحررها من حالتها المثبطة. یستمر االنقسام االختزالي االول والذي ینتج عنه خلیة 

ویتبع هذا االنقسام تغیر عدد الكروموسومات في خلیة البیضة من حالة ثنائیة  البویضة الثانویة والجسم القطبي االول

وتحتفظ الخالیا البویضیة الثانویة بكل السیتوبالزم   Haploidالى الحالة االحادیة  Diploid stateالكروموسوم 

لقطبي االول. ویكتمل االنقسام ونصف المادة النوویة للخلیة االبتدائیة، یشكل النصف االخر من المادة النوویة الجسم ا

 االختزالي االول قبل التبویض في النعاج واالبقار وبعد التبویض بمدة قصیرة في االفراس.

مباشرة بعد اكمال االنقسام االختزالي االول والذي یتوقف في الطور  Meiosis IIیبدأ االنقسام االختزالي الثاني 

االخصاب وتفاعل خلیتي البیضة والحیمن حیث ینتج عنه البیضة  لحین اتمام عملیة Metaphase IIاالستوائي 

  والجسم القطبي الثاني. Zygoteالمخصبة 

  میكانیكیة حدوث االباضة

 

 تحدث في الحویصالت ثالث تغیرات رئیسیة في أثناء عملیة التبویض وتشمل:

 نضج سایتوبالزم ونواة خلیة البویضة.

 خالل طبقات الخالیا الحبیبیة. Cumulus cellتوزیع الخالیا الركامیة 

 نضج جدران الحویصلة بشكل كامل.

الى اعلى قمة لها قبل حدوث االباضة یبدا مع بدایة الشیاع مما یؤدي الى  ازدیاد نسبة  LH,FSHبعد ارتفاع هرمون 

ادة مفاجئة بشكل كبیر هرمون االستروجین المفرز والذي یعمل على زیادة الورود الدموي لكل اجزاء الحویصلة یتبعها زی

عندها تحصل االباضة وهناك عدة میكانیكیات فسیولوجیة تفسر او تسیطر على  LHعلى شكل تقذفات في نسبة افراز 

 احداث االباضة:



 

 .توالبروستوكالندینا Steroidsو  GnRHمیكانیكیات عصبیة صمیة وأحداث صمیة والتي تشمل افراز 

 میكانیكیات عصبیة وبایوكیمیائیة.

 میكانیكیات عصبیة عضلیة وعصبیة وعائیة مع التداخل االنزیمي.

الى اعلى قمة له قبل حدوث االباضة تعمل اوال على الحث على زیادة افراز الستیرویدات كنتیجة لزیادة افراز  LHارتفاع 

ازهما سیعمل على تثبیط البروجستیرون اما الخطوة الالحقة فیتم افراز االسترادایول والبروستوكالندین اذ ان تثبیط افر 

 االباضة.

في الجدار  Collagenaseالوظیفة الرئیسیة للبروجستیرون هو أحداث االباضة من خالل تحفیز فعالیة انزیم 

 الحویصلي.

PGF2وضیفة البروستوكالندینات:    α .مسؤول عن نضج الحویصلة 

                                    PGE2   الطبقات الحویصلیة           مسؤول عن اعادة ترتیب 

 لغرض اكتمال تكون الجسم االصفر الحقًا.                                               

تعمل على انضاج  Thecaالتقلصات المبیضیة بفعل البروستوكالندین على االعصاب العضلیة الموجودة في منطقة الـ 

 اخف مرحلة تحدث االباضة. الحویصلة وبعد وصول سمك جدار الحویصلة الى

 

  Egg pick up             التقاف البویضة

 

 

ویكون بصورة حرة في الفراغ البریتوني. ان  Broad ligamentیرتبط المبیض من الناحیة الخلفیة بالرباط العریض 

وكذلك  Fimbriaeالتفاف قناة البیض حول المبیض یسهل من عملیة التقاف البویضة وبمساعدة الزوائد او االذرع 

االفرازات المخاطیة. البیضة المنفلقة تلتصق بالخالیا المحیطیة في منطقة القمع وكذلك وجود المادة الجیالتینیة المنتجة 



 

من سطح المبیض وبذلك فأن البویضة ستتركز في منتصف قناة البیض وذلك بمساعدة حركة الخالیا المهدبة بأتجاه 

 الداخل. 

 : (Follicular fluid)       السائل الحویصل     

 

 

یتكون السائل الحویصلي بشكل أساسي من البالزما المحیطیة والتي تترشح من بالزما الدم ویتحول بواسطة النشاط 

وبعض  االیضي في الحویصلة، یتكون السائل الحویصلي من عدد من المواد والمركبات المتخصصة كالستیرویدات

البروتینات الكربوهیدراتیة والتي تصنع من خالیا جدار الحویصلة، كذلك یحتوي السائل الحویصلي على كمیات كبیرة من 

المواد ذات االهمیة الفسیولوجیة والتي تشمل البروتینات واالحماض االمینیة والكربوهیدرات والبروستوكالندینات 

 والهرمونات واالمالح والمعادن وغیرها.

ا ان تركیب السائل وتركیز المواد وخصوصًا الهرمونیة منها یختلف حسب مرحلة الشبق حیث أن له دور فسیولوجي كم

 وأیضي مهم في عملیة نضج نواة وسیتوبالزم البویضة، ومن أهم وظائفه :

 تنظیم وظیفة الخالیا الحبیبیة.

 اج عوامل التحفیز والتثبیط الخاصة بها .تنشیط نمو الحویصلة المبیضیة خالل الدورة التناسلیة من خالل انت

 المشاركة في عملیة انتاج وتكوین الستیرویدات (االستروجین، بروجستیرون، اندروجین و الجلیسیرول).

 المشاركة في عملیة انضاج وأحداث االباضة ونقل البویضة الى قناة البیض.

 تهیئة المبیض لتكوین الجسم االصفر بعد حدوث االباضة.

 تغذیة البیضة في الساعات او االیام االولى بعد االباضة واتمام عملیات التكیف للحیامن والتطورات االولیة للجنین.

ان نمو ونضج وحصول االباضة وتكوین الجسم االصفر في حویصلة كراف تعتمد على تنظیم افراز كل من هرموني 

FSH, LH لهرموني الغدة النخامیة ةبروتینات الكربوهیدراتیوكذلك الستیرویدات والبروستوكالندینات وبعض ال .FSH, 

LH  دور مهم في تحفیز الخالیا الحبیبیة لغرض اجراء االنقسام الخیطيMitosis division  وتكوین السائل



 

قبل حدوث االباضة من خالل زیادة  LHعلى زیادة حساسیة الخالیا الحبیبیة لهرمون  FSHالحویصلي وكذلك یعمل 

في الخالیا الحبیبیة. كما ان عملیة تكوین الستیرویدات داخل الحویصلة المبیضیة یعتمد بشكل رئیسي على  مستقبالته

على التوالي حیث ان نسبة االندروجین   Theca cellفي الخالیا الحبیبیة وخالیا القراب  FSH, LHتأثیر هرموني 

 ض.الى االستروجین تعكس التكامل الوظیفة الفسلجیه وحیویة المبی

  Eggs transportation through oviduct البیض قناة داخل البیوض انتقال

 

هناك بعض االلیات یتم من خاللها انتقال البویضات من القمع الى الرحم وكذلك انتقال البیوض یعتمد كثیرا على 

الوظیفة السویة للخالیا الهدبیة المبطنة لقناة البیض وعلى فاعلیة العضالت الناعمة. تنتقل البیوض بسرعة نسبیة 

رزخي لمدة یومین تقریبا وذلك الرتفاع فاعلیة حامض الفوسفاتیز الب االنبوليخالل االنبورة لكنها تتوقف في الملتقى 

مقارنة مع البرزخ او االنبورة ولكن اثناء عبور البیوض عبر قناة البیض فان فاعلیة هذا االنزیم تكون متساویة في كل 

 :اجزاء القناة. هناك عدة ادوار لقناة البیض في عملیة انتقال البیوض

المنطقة المنظمة لتقلصات عضالت قناة البیض والضغط الداخلي لتجویفها  البیض:دور تقلص عضالت قناة  -١

البرزخي وینتشر التقلص الى االتجاه الرحمي والمبیض،  االنبوليتتمركز في منطقة صغیرة من البرزخ عند الملتقى 

تقلص االلیاف الداخلیة وهذه التقلصات تكون اكثر شدة وانتظاما في البرزخ مما هي علیه في االنبورة. وبالنظر ل

الدائریة اوال فان قناة البیض تتمدد في بدایة االمر اما عند تقلص االلیاف الخارجیة فان قناة البیض تصبح متقلصة 

وصغیرة وصلبة الحتقانها بالدم، اما عدد ومدة التقلصات التلقائیة فهي تختلف باختالف اطوار دورة الشبق، وتنتج هذه 

 الى الرحم   البرزخیوض خالل التقلصات عن دفع الب

 وان الشبق مدة منتصف عند قمتها تبلغ البیض لقناة االفرازیة الفاعلیة :البیض لقناة الهدبیة والخالیا االفرازات دور -٢

 المدة عند خصوصا الشبق مدة في ومتجانسة كثیفة تكون حیث المبیضیة الوظیفة على تعتمد االفرازیة الحبیبات عدد

 االهداب لكون لكن االغلب على القمع باتجاه یكون البیض قناة داخل االفرازیة السوائل جریان ان. االباضة تسبق التي

 نحو یتجه قد الهدبي السطح تعلو التي السوائل جریان من قلیلة نسبة فان االنبوبي الرحمي الملتقى باتجاه تتحرك

 لقناة االفرازیة السوائل لهذه معاكس باتجاه تحدث ان الممكن فمن مفتوحا الرحمي الملتقى یكون االیام وبمرور. الرحم

 وان. الرحم داخل الى االنبوبي الرحمي والملتقى للبرزخ االخیر الجزء خالل البیوض انتقال على یساعد وهذا البیض

 من الضیق الجزء خالل الجریان یكون فمثال البیض لقناة العرضي المقطع قطر على تعتمد السوائل هذه جریان سرعة



 

 البیض قناة خالل لالنتقال ساعة ٩٠ االبقار في البیوض تستغرق. الواسعة االنبورة في علیه هو مما اسرع البرزخ

 .الخیول في ساعة ٩٨و  االغنام في ساعة ٧٢ تستغرق بینما

 بمستویین واالستروجین البروجستیرون من كل وجود على للبیضة الطبیعي االنتقال یعتمد: الصمیة اآللیات -٣

 للطبقة التقلصیة الفاعلیة وكذلك البیض قناة لظهارة االفرازیة والفاعلیة العام التركیب على یؤثران حیث متناسبین

 والبرزخي االنبولي الملتقى ووظیفة فعل على ایضا تؤثر، البیض قناة افرازات ونوعیة وكمیة البیض لقناة العضلیة

 البروجستیرون فعالیة زادت كلما وبذلك، االمشاج انتقال ونمط نسبة على تؤثر وكذلك الرحمي االنبولي والملتقى

 البرزخ في االفرازات ونسبة تزداد االهداب حركة نسبة فان البیض قناة خالل البیوض لمرور الثالث الیوم بعد خصوصا

 .تختزل

 هذه وتتراوح والتطور االخصاب فیها یتم ان یمكن التي القصوى الزمنیة المدة هي: االخصاب على البیوض قدرة مدى

 الى وصولها حال االخصاب على قدرتها ذلك بعد البیوض تفقد حیث، االصناف غالبیة في ساعة ٢٤-١٢ بین المدة

 الرحم في انغراسها یحصل ال قد ولكن االخصاب على قدرتها نهایة قرب البیضة تلقیح الممكن ومن، الرحم او البرزخ

 الى تتفتت فإنها البیضة اخصاب عدم حالة في اما. مشوهة تكون قد او وضعیفة جیدة غیر اجنة تنتج فقد حصل وان

 جمیع ولكن المخصبة للبیضة مماثلة تكون قد الشظایا هذه فان واحیانا مختلفة احجام ذات سایتوبالزمیة شظایا عدة

 . الرحم داخل البلعمة او التام التفسخ طریق عن النهایة في تختفي المخصبة غیر البیوض

 

 )Hormonal control of estrus cycleالسیطرة الهرمونیة على دورة الشبق(

یتطلب تنظیم دورة الشبق التداخل المتبادل بین الهرمونات التناسلیة لتحت المهاد والفص االمامي للغدة النخامیة والمبایض، 

البروستكالندین من الرحم وتأثیره على اضمحالل الجسم كما ان التداخل بین الرحم والمبیض مهم ایضا (مثال انتاج 

 االصفر).

تكون تراكیز البروجستیرون عالیة خالل فترة نهایة الشبق وان انخفاضه یعد اشارة لبدایة فترة ما قبل الشبق. تكون       

واالستروجین خالل فترة ما قبل الشبق تتبعها موجات مرتفعة عند االقتراب من  LH,FSHهناك زیادة طفیفة في هرموني 

فترة الشبق. للبروجستیرون وظیفة اساسیة في تنظیم دورة الشبق حیث یكون تركیزه مرتفعا في فترة نهایة الشبق مع استمرار 

من خالل التغذیة العكسیة السالبة   LH ,FSHوظیفة الجسم االصفر، وان هذه التراكیز المرتفعة تمنع تحرر هرموني 



 

لتحت المهاد والفص االمامي للغدة النخامیة، كذلك یمنع البروجستیرون عالمات الشبق على الحیوان. في حال عدم 

حصول الحمل خالل الشیاع السابق یتحرر هرمون البروستكالندین من الرحم وینطلق الى المبیض من خالل الورید 

یان المبیضي ومن ثم یحدث انحسار او ارتداد في الجسم االصفر. انخفاض تركیز الرحمي المبیضي الى الشر 

 .GnRHالبروجستیرون یزیل التغذیة العكسیة السالبة لتحت المهاد والفص االمامي للغدة النخامیة ومن ثم تبدا نبضات من 

FSH. LH الحویصلة السائدة عند وقت بالتحرر ومن ثم تحفیز نمو الحویصالت المبیضیة وزیادة افراز االستروجین ،

 اضمحالل الجسم االصفر هي التي تنمو وتحدث لها االباضة.

بعد یومین او ثالثة من انخفاض هرمون البروجستیرون فان هرمون االستروجین سوف یصل الى التراكیز التي        

من خالل التغذیة العكسیة  قبل االباضة GnRH. FSH. LHتعمل على تحفیز افراز كمیات كافیة من محرضات القند 

قبل االباضة تحفز النمو السریع للحویصالت بالتالي االفراز العالي  FSHالموجبة لتحت المهاد. افرازات هرمون 

 FSHلألستروجین المسؤول عن ظهور العالمات السلوكیة للشبق في االناث. تحرر اإلنهبین یعمل على تنظیم تحریر 

قبل االباضة تحفز النضج النهائي للبویضة ومن  LHز المفرط للمبایض. افرازات هرمون خالل الشبق وبذلك یمنع التحفی

ساعات في اكثر االنواع،  ١٠-٦قبل االباضة تحدث خالل بدایة الشبق وتبقى لمدة  LHثم االباضة. افرازات هرمون 

ة في الماعز. بعد االباضة ساع ٣٦-٣٠ساعة في االبقار والنعاج، و ٣٠-٢٤بحوالي  LHاالباضة تتبع افراز هرمون 

 FSHایام. تآزر هرمون  ٤-٢یتكون الجسم االصفر عند موقع االباضة ویبدا بتحریر هرمون البروجستیرون بعد االباضة 

على الخالیا الحبیبیة كما ان افراز البروالكتین في نهایة الشبق تساعد في  LHمع االستروجین یساعد في تنظیم مستقبالت 

على الخالیا الحبیبیة وعند االباضة تبدا تفاعالت مع هذه الخالیا التي تؤدي الى تحویلها الى  LHهرمون ادامة مستقبالت 

على ادامة وظیفة الجسم االصفر هي بزیادة معدل جریان الدم من  LHجسم اصفر. المیكانیكیة التي یعمل بها هرمون 

 خالل الجسم االصفر.

 

 الشبق مخطط یوضح السیطرة الهرمونیة على دورة

 



 

 

 

 آلیة تحلل الجسم األصفر خالل دورة الشبق:

من دورة الشبق، هناك میكانیكیتین محتملتان لتحلل الجسم  ١٧-١٦تحلل الجسم األصفر یحصل في االبقار عند الیوم 

 األصفر

 انخفاض معدل جریان الدم في الجسم األصفر -١

 PGF2aاالنخفاض السریع في معدل جریان الدم الى الجسم األصفر احد االفعال الرئیسیة التي یقوم بها البروستكالندین 

 ساعات من حقن البروستكالندین حیث یبدا التحلل التركیبي للجسم االصفر ٨لتحلیل الجسم االصفر، ویالحظ ذلك بعد 

 صفرالفعل المباشر للبروستكالندین على الجسم األ -٢



 

الذي ینتج طبیعیا باالستجابة  CAMPالفعل المباشر للبروستكالندین على الخالیا الصفراء ینتج من االنخفاض في تخلیق 

هذه التأثیرات سوف تزداد تدریجیا بانخفاض عدد مستقبالت هرمون  CAMPوتثبیط الفعل الستیرویدي لل  LHالى هرمون 

LH 

 Follicular atresiaاضمحالل الحویصالت: 

یتم اضمحالل معظم الحویصالت خالل المراحل المختلفة من الدورة التناسلیة وان هذا االضمحالل یتأثر بالخالیا      

الحبیبیة والمواد المغذیة اآلتیة من بالزما الحویصلة المبیضیة، اذا هو فقدان للبویضة والخالیا الحبیبیة ومستقبالت 

 الهرمونات العدیدة.

ل تؤثر على حصول االضمحالل منها العمر، المرحلة في الدورة التناسلیة، الحمل، انتاج الحلیب، هناك عدة عوام     

 التغذیة، الناحیة الوراثیة. التغیرات الهرمونیة. 

المتطورة لتحرر كمیات كبیرة من االستروجین التي تحفز نمو وتخصص الخالیا الحبیبیة تعد العامل  قابلیة الحویصلة     

الرئیسي المركزي الستمرار تطور الحویصلة وحصول االباضة لها وعدم اكتمال افراز االستروجین في اي مرحلة من 

 مراحل تطور الحویصلة یعد عامل مهم في حدوث االضمحالل الحویصلي.
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