
 

 

Pregnancyالحمل  

ھي تلك المرحلة التي یتم فیھا نمو وتطور الجنین داخل الرحم لغایة تكامل نموه وخروجھ خارج 
 الرحم (الوالدة)

 وتقسم مدة الحمل الى ثالث مراحل رئیسیة ھي :

المخصبة :مرحلھ البیضة  -۱ .1  

تبدا ھذه المرحلة منذ اخصاب البیضة بالنطفة والحصول على البیضة المخصبة والتي تستغرق 
)من الحمل وتسمى بمرحلة البیضة المخصبة لكونھا تحتفظ بشكلھا ۱۳)وحتى الیوم( ٥من یوم (

 الكروي على من الرغم من االنقسامات التي تحدث فیھا .

ضة المخصبة ھو انتزاعھا لطبقتھا الشفافة وتصبح اشبھ من جملھ التغیرات التي تحصل للبی
 بالكیس یدعى بالبالستوال (عصیفة) ثم تنزل من قناة البیض وتتحرك بشكل حر .

ـ مرحلة الجنین المبكر :۲  

) وتستمر في االبقار لغایة ۱٦_۱۲وتسمى مرحلة تخلیق الجنیني وتبدا ھذه المرحلة من یوم( 
یوم من الحمل .٤٥  

المرحلة بتكوین االغشیة الجنینیة وتكوین اعضاء الجسم المختلفة وتغذیتھ على الكیس  وتتمیز ھذه
المحي في االیام االولى من ھذه المرحلة بعد ان كان یعتمد على حلیب الرحم من خالل اتصالھا 

 المباشر والضعیف مع جدار الرحم والتي یتطور بالتقدم في ھذه المرحلة .

:ـ مرحلة الجنین المتقدم ۳  

یوم من الحمل في االبقار وتعد  ۲۷۰لغایة الوالدة اي لغایة  ٤٦او  ٤٥تمتد ھذه الفترة من الیوم 
اطول فترة مقارنة بالمرحلتین السابقتین وعموما یرافق ھذه المرحلة جملة تغیرات تطرا على 

 الرحم والجنین واالغشیة الجنینیة والتغیرات الحاصلة في الجنین معظمھا تتركز على نمو
 وتطور اجزاءه التي تكونت خالل مرحلة التخلیق الجنیني .

 

 التغیرات الھرمونیة خالل فترة الحمل:



 

 انتاج االستروجین :

 GnRHتطور الحویصالت المبیضیة یستمر خالل فترة الحمل كنتیجة النخفاض مستوى افراز
 وان كل من الحویصالت المبیضیة ووحده المشیمة المبیضیة تنتج االستروجین.

في الخنازیر فان كبریتات االسترون ینتج من االستروجین ذو المصدر الجنیني والذي یرتبط بعد 
 ذلك بالكبریتات بالطبقة الداخلیة للرحم .

 

 البروجسترون وتأثیره المضاد لتحلل الجسم االصفر اثناء الحمل:

مل بالطریقة نفسھا تراكیز البروجسترون في البالزما والحلیب ترتفع خالل االیام االولى من الح
 التي تحصل في المراحل المبكرة لتحلل الجسم االصفر لدى االبقار الحوامل .

P4بصورة عامة یعد المستوى العالي لھرمون ال ضروري إلدامة الحمل ولھذا السبب فان تحرر  
PGF2aال في االوردة الرحمیة یرتبط اعتیادیا بعملیة تحلل الجسم االصفر والتي تكون معدومة  

16في البقرة الحامل وھذا یتم تنظیمھ من قبل الجنین نفسھ والذي یقوم بعمر  یوم بإنتاج كمیات  
كافیة من بروتینات االنترفیرون تاو  من الطبقة الغاذیة الخاص ھبھ لمنع زیادة مستقبالت 

توسین والتي تتحفز بطریقة اخرى بواسطة االسترادیول المفرز من الحویصالت وھكذا االوكسی
فان االوكسیتوسین المفرز من الجسم االصفر لن یتمكن من بدء المرحلة النھائیة إلنتاج 

17البروستاكالندینات وبدال من االنخفاض في الیوم  فان تركیز البروجستیرون سیبقى والذي  
صفر ولطول مدة الحمل.یعكس بقاء الجسم اال  

 
 FSHوال  LHھرمون ال 

ببقى  LHفي البالزما یكون منخفض خالل الحمل. وان االفراز النمطي لل  LHمعدل تركیز الى 
 ۲.٦انخفض من  LHحول تكرار االفراز النمطي ل  ۱۹۸۰، ففي دراسة أجریت عام مستمر
ساعات ما بین االیام  ۱۰/نبضة  ۱.۲من الحمل الى  ٦۰و  ٥۰ساعات ما بین االیام  ۱۰/نبضة 
یعد ھرمونا رئیسیا لتحلل الجسم األصفر في  LHیوما من الحمل. وبما أن ال  ۲٦۰ - ۲٥۰

یكون كافي االدامة انتاج  LHالبقرة غیر الحامل فان ھذا المستوى المنخفض من افراز 
د أخرى لھا البروجستیرون على االقل خالل المرحلة المبكرة من الحمل، ما لم تشترك موا

. ھناك معلومات قلیلة حول Luteotrophic substanceخاصیة تحلل الجسم األصفر 
خالل الحمل ولكن من المنطقي االفتراض بافرازه بمستویات قلیلة. المشیمة  FSHافراز ال 

تفرز ھرمونات بروتینیة ومنھا الالكتوجین المشیمي والتي لھا خاصیة محرضات القند 
Gonadotrophic 

سات وجھود كبیرة بذلت لفھم المیكانیكیة التي تتحكم في بدء وإدامة الحمل في الحیوانات درا
الزراعیة. وقد تم التركیز على میكانیكیة بقاء الجنین حیا في رحم األم وحمایتھ من العوامل 



 

المناعیة الرحم األم. ھذا الموضوع یعد مھمة من وجھة نظر المربین بسبب ارتفاع نسبة فقدان 
 جنة. ومن المتوقع إجراء المزید من البحوث في ھذا المجال خالل السنوات القادمة.األ
 
 

 Maternal recognition of pregnancyتمییز األم للحمل 
 Zygoteفي اكثر حیوانات المزرعة التلقیح الناجح واالخصاب ینتج عنھا بویضة مخصبة 

من الجنین  ویجب أن تكون ھناك اشارة معینة. ایام في قناة البیض ثم تنزل إلى الرحم ٤-۳تبقى 
ولیستمر  luteolysisالى االم بأن ھناك اخصاب وحمل لیتوقف او یمنع تحلل الجسم األصفر 

 Maternal recognitionانتاج البروجسترون و المحافظة على الجنین وھذا ما یعرف بال (
of pregnancy (MROP) 

ن اعطاء الجنین االشارة لالم الیقاف تحلل الجسم ویمكن تعریفھا بأنھا المرحلة الحرجة م
 األصفر والمحافظة على الحمل

االشارة تتمثل بقیام األجنة بتصنیع و افراز الستیرویدات و البروتینات لكي تؤشر حضورھا 
ة تنتج من قبل ئلنظام االم وھذه المواد عبارة عن بروتینات حامضیة ذات أوزان جزیئیة واط

 OTP 1-Ovine)(۱-من الحمل وقد سمیت في البدایة  ۲۱و  ۱۲ن األیام أجنة األغنام مابی
Trophoblast Protein  وھذا البروتین یشابھ الدرجة كبیرة في احماض األمینیة بروتین اخر

). تأثیر ھذه البروتینات یكون موضعیة (في الرحم) ولیس جھازي فقد لوحظ OINF-Tیسمى (
المبیضیة. الرحمیة او في الدورة الدمویة لم یكن لھ تأثیر في ان حقن ھذه البروتینات في الدورة 

 بقاء الجسم األصفر
وتمنع  PGF2& اھم عمل تقوم بھ ھذه البروتینات ھو تغییر تصنیع او افراز البروستاگالندین

من الحمل تمنع انتاج  ۲۱و ۱۲تحلل الجسم األصفر فالبروتینات المفرزة من الجنین مابین االیام 
PGF2&  البطانة الداخلیة للرحم منEndometrium  و الذي یقوم بتحلل الجسم األصفر في

النعاج. افراز البروستاگالندین یكون نمطي (أي على شكل قمم) فقد وجد في النعاج أن معدل 
ساعة وینتج عنھا تحلل الجسم االصفر. وفي دراسة اخرى  ۲٤نبضات خالل  ٥افرازه یصل الى 

النبضات تنخفض معنویا لدى النعاج الحوامل مقارنة بغیر الحامل فقد في النعاج لوحظ بأن ھذه 
نبضة للنعاج غیر  ۷.٦لدى النعاج الحوامل مقارنة ب  ۱٥و  ۱٤نبضة ما بین االیام  ۱.۳بلغت 

 الحوامل خالل المدة نفسھا
ل من الحمل. طریقة تمییز االم للحم ۱۹-۱٦في االبقار تمییز االم للحمل یحصل ما بین االیام 

لدى األبقار تشابھ لما یحصل لدي االغنام على الرغم من انھا اقل وضوحا من خالل العالقة 
 المباشرة ما بین تحفیز األوكسیتوسین وافراز البروستاگالندین في األبقار.

 
 T)- Tau ( INF Mechanism ofتاو –میكانیكیة تأثیر األنترفیرون 

Interferon - 



 

لدى  Uterine Endometriumعلى الطبقة المبطنة للرحم  INF - Tأن میكانیكیة تأثیر 
 INF-Tالذي یفرز  )األبقار والماعز والنعاج تكون من خالل توسع الكیس العصیفي (الجنین

بتثبیط مستقبالت  T-INFاذ تقوم .والذي یمنع تحلل الجسم األصفر وبدء تمییز االم للحمل 
اما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  Endometriumاألوكسیتوسین في الخالیا المبطنة للرحم 

 ).ER ) Estrogen Receptors منع أو تثبیط تصنیع مستقبالت االستروجین من خالل
فاالستروجینات تعمل من خالل مستقبالتھا التي تقوم بتنشیط او عمل مستقبالت األوكسیتوسین 

)Oxytocin R (. 
) سیؤثر بالنتیجة في نقص أو غیاب ERأن أي منع أو تثبیط لمستقبالت اإلستروجین (

،  &PGF2مستقبالت األوكسیتوسین وأن انخفاض األوكسیتوسین سیؤثر في انخفاض انتاج ال 
 ( Cyclo Oxygenasesفي المسار االنزیمي  INF-Tوقد وجد بان التأثیر المثبط لل 

Enzymatic Pathway 2) یكون ضروري بتحویل أو تغییر تصنیع&  PGF  من حمض
Arachidonic  وقد لوحظ في النعاج ان تغییر االتجاه یكون بانخفاض انتاجPGF2&  وزیادة

 وھو الھرمون الذي یعمل على عدم تحمل الجسم األصفر PGE ۲انتاج 

  تمییز األم للحمل لدى بعض الحیوانات الزراعیة
 Eweالنعجة  -۱

من الحمل تثبط انتاج  ۲۱والیوم  ۱۲البروتینات المفرزة من الجنین في النعجة بین الیوم 
PGF2& الرحم . تحلل الجسم األصفر في النعجة یتضمن تحرر دوري  بواسطة بطانة

PGF2& (episodic)  یاع . وتزداد ھذه النبضات في من دورة الش ۱٦والیوم  ۱٤بین الیوم
ساعة مؤدیة الى ضمور الجسم األصفر متوسط التحرر  ۲٤نبضات  ٥د وصوال الى دالع

من الحمل. في  ۱٥والیوم  ۱٤نبضة بین الیوم ۱.۳في النعاج الحوامل یبلغ  PGFUالدوري ل 
نبضة في النعاج غیر الحوامل في المدة نفسھا األوكسیتوسین المتحرر  ۷.٦حین ان المتوسط ھو
من الفص الخلفي للغدة النخامیة ینشط ھذا التحرر الدوري من  )او( من الجسم األصفر و

PGF2&  وینشط تكوین مستقبالت األوكسیتوسین في بطانة الرحم بواسطة االستروجین ،
 الناتج من حویصالت المبیض قبل التبویض

الدورة البروتینات المفرزة من الجنین لیس لھا تأثیر في عمر الجسم األصفر عند حقنھا في 
في تجویف الرحم، او في الدورة الدمویة الجھازیة بل یجب أن تضخ  ویة الرحمیة المبیضیةالدم

ھا موضعي في بطانة الرحم ولیس لھا تأثیر جھاز المركب المستخلص ذو التأثیر لذا فان تاثیر
المضاد لتحلل الجسم األصفر ھو بروتین حامضي وزنھ الجزیئي صغیر ینتج من جنین األغنام 

-OPT(روتین األرومة العادیة لألغناموسمي في البدایة بمن الحمل. ۲۱و الیوم  ۱۲ن الیوم بی
1(  
 Cowالبقرة  -۲

من الحمل  ۱۹و الیوم  ۱٦وفي البقرة یحدث ادراك (تمییز) األم لحدوث الحمل بین الیوم 
أدراك االم الحدوث الحمل في البقرة مشابھ كثیرا لما یحدث في النعجة ، لكن لیس من  وإنموذج

في البقرة. ینتج جنین  &PGF2الواضح وجود عالقة مباشرة بین تنشیط األوكسیتوسین وتحني 
والتي تشمل بروتین الجرثومیة  األبقار عددا من بروتینات حامضیة صغیرة الوتر الجزیئي



 

) oTP-۱، ومثل ()bTP - 1 ) bovine trophoblast protein ۱الغذائیة البقري 
) ویسمى انترفیرون  INF-Tاو (ترون ینام فان ھذا البروتین یصنف کانتروفالموجود في األغ

 ). IFN-Tتاو البقرني (
 Mareالفرس  -۳

) في الدم الوریدي للرحم وفي افرازات الرحم من &PGF2عند دورة الشیاع یزداد مستوى (
عند حدوث ضمور الجسم األصفر وتوقف انتاج البروجسترون. ویقل  ۱٦الى الیوم  ۸ الیوم

) في وجود الحمل . األفراس الحوامل توجد بھا مستویات منخفضة جدا من  &PGF2تخلیق (
)PGFG  في الدم الوریدي الزحمي وفي افرازات الرحم الجسم األصفر في كل من األفراس

 )&PGf2الحوامل و غیر الحوامل حساس (
 الخنزیرة  -٤
امي ھي االشارة اإلدراك األم حدوث الحمل في الخنزیرة نتاج األستروجین بواسطة الجنین الان

من الحمل یسمح بالبقاء  ۳۰الى  ۱٤و األیام  ۱۲، ۱۱مداد انتاج اإلستروجین بین األیام 
اذ أن  و حاسمةتبداألجسام الصفراء كال الفترتین التي ینشط فیھا االستروجین بطانة الرحم 

تنشیط االستروجین في كال المرحلتین ضرورتي إلطالة عمر الجسم األصفر حقن استروجین 
عنھ أطالة  جتمن دورة الشیاع ین ۱٤و  ۱۱) في األیام estradiol benzoateخارجي (مثل 

الى  ۱۱) خالل األیام estradiol valerateعمر الجسم األصفر، وحقن جرعات عالیة من (
الشیاع ینتج عنھا ابقاء األجسام الصفراء لمدة مساویة او أطول قلیال عن فترة  ورةمن د ۱٥

 یوم) ، وتسمى ۱۱٤الحمل الطبیعیة (
. ویغرز جنین الخنزیر مجموعة من  Pseudopregnancyحمل کاتب  لحالةھذه ا

 األنترفیرونات لكنھا ال تؤثر في عمر الجسم األصفر شملالبروتینات والتي ت
بطانة الرحم ال تستجیب لالستروجین حتى الیوم العاشر من الدورة او المرحلة المبكرة للحمل 
اعداد مستقبالت األستروجین في كل من الخنزیرة غیر الحامل او الخنزیرة الحمل تزداد من 

 ، وتبقى ثابتة٥بدایة الشباع حتى الیوم 
الستروجین في األنسجة على الرغم من . عدم االستجابة ل۱٥، ثم تقلى بعد الیوم ۱۲حتى الیوم 

وجود المستقبالت ربما یعزى الى شر البروجسترون، ازالة شائق البروجسترون بعد الیوم 
العاشر یسمح لمستقبالت األستروجین باالستجابة لتاثیر استروجینات الجنین تاثیر استروجینات 

و افراز الھستامین و افراز  الجنین تشمل تنشیط تخلیق و افراز البروتین من بطانة | الرحم
 الكالسیوم والتغیر في افراز البروستاگالندینات
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