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أواًل في الجنين  األصل الجنيني لممبايض ىي األوتار الجنسية الثانوية لألخدود التناسمي . ويظير األخدود التناسمي
حيث يظير زوج من   Mullerian ductsالكمية . أما الجياز القنوي فينشأ من قنوات مولر كتثخن طفيف قرب 

 القنوات خالل التطور الجنيني المبكر .

 

التناسمي األنثوي يستقر جزئيًا عمى قاع الحوض . ويشكل الرباط العريض الدعامة الرئيسية لمجياز إن الجياز 
    :التناسمي ويقسم الى ثالث أجزاء ىي 

1- Mesovarian . الجزء الذي يربط المبايض 

2- Mesosalpinxقناتي البيض . الجزء الذي يربط     

3- Mesometrium . الجزء الذي يربط الرحم 



 

الجياز التناسمي األوعية الدموية واألعصاب تمر من خالل الرباط العريض الى الجياز التناسمي األنثوي . ويزود 
 طقة الحيا خصوصًا منطقة البظر . أساسيًا باألعصاب الال أرادية وعادة ماتوجد األعصاب الحسية في من

من المبيض والرحم وجزء من قرني  تتفرع وتزود كالً  Utero – ovarian arteriesالشرايين المبيضية الرحمية *
 الرحم بالدم . 

لى األجزاء المتبقية من قرني الرحم وجسم الرحم وتتوسع في المرحمة : يجيز الدم إ *الشريان الرحمي األوسط 
 مة لتشخيص الحمل في األبقار واألفراس . يالمتوسطة والمتأخرة من الحمل ويمكن تحسسو كوس

الشريان المعدي السفمي يتفرع ليجيز عنق الرحم والميبل وفتحة الحيا بالدم بينما الوريد المعدي السفمي فيعمل *
 عمى إعادة الدم من ىذه األعضاء . 

الرحم في السيطرة عمى حياة إن األىتمام بنمط الدورة الدموية لمجياز التناسمي األنثوي قد زاد مع أكتشاف أىمية 
( إذ يعد البروستوكالندين محماًل لمجسم األصفر ولكنو PGF2αالجسم األصفر من خالل تحرر البروستوكالندين )

 % منو يتحطم خالل مروره لمرة واحدة في الدورة الدموية الرئوية . 90يتأكسد بسيولة حوالي 

القمب  –األوردة  -بتحرره الى الدورة الجيازية عن طريق الرحم  ] من غير المحتمل أن يكون البروستوكالندين
 المبايض مسؤواًل عن تحمل الجسم األصفر [ . –الشرايين  –والرئتين 

موي العكسي المتبادل ، إذ ينتشر البروستوكالندين من الوريد الرحمي ديوجد حاليًا دليل عمى وجود نمط التيار ال
طريق العن  ن الى المبيض عن طريق موضعي بدالً حيث يصل البروستوكالندي المبيضي الى الشريان المبيضي ،

 الجيازي . 

عادة يقوم الوريد الرحمي المبيضي بتصريف الدم من المبيض وقناة البيض وجزء كبير من قرني الرحم . وفي 
ن الشريان الم,النعجة والبقرة فأن الشريان المبيضي يتداخل مع الوريد الرحمي المبيضي  بيضي في النعجة وا 

ن جدراوالبقرة يكون شديد األلتواءات مما يزيد من المساحة السطحية لألتصال مع الوريد  ن الرحمي المبيضي وا 
كالندين المنتشر من الوريد الوريد . لذلك فأن كمية البروستو  تصاليا مع ىذاالشرايين تكون رقيقة جدًا عند إ

                        أكبر لتزيد من سرعة تحمل الجسم األصفر . الرحمي المبيضي الى الشريان المبيضي تكون 



 

التي يتم حقنيا في الرحم تكون أقل بكثير من الكمية التي تحقن  لذا عند توحيد الشبق فأن جرعة البروستوكالندين
 ممغم عمى التوالي( .25ممغم بالمقارنة ب5في الدورة الدموية الجيازية )

  



 

 

 

 أجزاء الجياز التناسمي األنثوي : 

 Ovariesالمبايض  -1

 تعد المبايض من األعضاء الجنسية األولية )األساسية( في األناث لكونيا 

 . Ovumأو البويضة Female gametesأ : تنتج األمشاج الجنسية اإلنثوية 

رون يوالبروجست Estrogenستروجين وىي اإل Female Sex hormonesنثويةاأل ب : تنتج اليرمونات 
Progesterone . 

الشكل ويتغير الشكل قمياًل بالحويصالت النامية واألجسام نثى الماعز يكون لوزي إن شكل مبيض البقرة والنعجة وأ
ن معدل حجم مبيض البقرة حوالي ) ختمف باختالف األبقار كما إن ممم( والحجم ي15×25×35الصفراء المتكونة .وا 

 المبايض الفعالة تكون عادة أكبر من غير الفعالة . أما مبايض النعاج وأناث الماعز فيصل حجمياالى أقل من
 حجم مبايض األبقار . 1/2

( أضعاف حجم مبيض البقرة . مبيض الخنازير عنقودي )مثل 3-2مبيض الفرس يكون كموي الشكل وأكبر حجمًا )
 ب( بسبب توسع النمو الحويصمي ووجود األجسام الصفراء وىو أكبر بقميل من حجم مبيض النعجة .عنقود العن



 

 . Medullaالمب  -Cortex    2القشرة  -1*التشريح المجيري لممبيض يظير إنو يتكون من طبقتين : 

 : Cortexأواًل : القشرة 

وتتألف من تمك الطبقات من الخاليا واألنسجة حتوي عمى الحويصالت المتطورة ىي الجزء الخارجي والذي ي
نتاج اليرمونات .  المرتبطة مع البويضة وا 

 :)الخارجية( لممبيض أ : الطبقة البعيدة 

تتكون من الخاليا الطالئية السطحية وىي طبقة مفردة واحدة من الخاليا المكعبة وكان يطمق عمييا خطأ أسم 
الخاليا الجرثومية اإلنثوية وقد عرف اآلن بأن أصل الخاليا الجرثومية  الطبقة الجرثومية ألنو كان يعتقد أنيا أصل

 )تنشأ( من النسيج الجنيني الحشوي وبعدىا تياجر الى القشرة .

 Tunica albugenia ovarianب : الغاللة البيضاء المبيضة : 

ون ذات لون أبيض منيا تكىي طبقة رقيقة وكثيفة من األنسجة الرابطة وسميت بالبيضاء ألن العينة الطازجة 
  Smoothمع كميات كبيرة من العضالت الناعمة  Collagen fibersمن ألياف الكوالجين  متاللئ وىي تتكون

muscle . 

 Parenchyma ج : طبقة الوظيفية 

 -2الحويصالت المبيضية   -1طبقة الغاللة البيضاء تعرف بالطبقة الوظيفية ألنيا تحتوي عمى تكون تحت 
 الخاليا التي تنتج اليرمونات المبيضية .

 Primary follicleالحويصالت األولية : 

ىي خاليا جرثومية محاطة بطبقة من واحدة من الخاليا الحويصمية أو الحبيبية وىي توجد في منطقة النسيج 
الحشوي وعادة تظير عمى شكل مجاميع تدعى أعشاش البيض وىي تتكون في مرحمة ما قبل الوالدة في األناث . 

حويصمة  75000أعدادىا  .وتقدر بعد اإلخصاب 130-110إذ وجدت في األجنة األناث )العجالت( عند اليوم 



 

أولية ومع أستمرار النمو والنضج الحويصمي عمى طول الحياة التناسمية لألناث فأن البقرة الناضجة قد تمتمك فقط 
. بعض منيا تصل الى النضج الكامل وتتحرر الى النظام القنوي    Potential ovaبويضة كامنة  2500

 لغرض اإلخصاب وتطورىا الى أجنة  .

    مراحل التطور لمحويصالت المبيضي

 

 مرحمة الحويصمة األولية : طبقة واحدة من الخاليا الحويصمية تحيط بالبويضة -1



 

الحبيبية المحيطة بالبويضة : إذ تبدأ الخاليا الحويصمية   Secondary follicleمرحمة الحويصمة الثانوية  -2
الحويصمة الثانوية أن البويضة محاطة بطبقتين أو أكثر من األولية بالتكاثر وتظير الحوصمة الكامنة في 

 الخاليا الحبيبية .

: يتجمع سائل مابين الخاليا الحويصمية وينتشر بينيا ويتكون   Tertiary follicleمرحمة الحويصمة الثالثية  -3
 التجويف الحويصمي ومن ثم تسمى الحويصمة في ىذه المرحمة الثالثية .

: ىي حويصمة ثالثية ناضجة تظير عمى سطح المبيض والسائل  Graafian follicleحويصمة َكراف  -4
يدعى بالسائل الحويصمي وىو سائل لزج ويكون غني باليرمونات الموجود في تجويف حويصمة َكراف 

 الستيرويدوية التناسمية وعدد من اليرمونات األخرى وعوامل غير ىرمونية تساعد في تنظيم وظيفة المبيض .

 وكما يمي:اك طبقات متعددة من الخاليا في حويصالت َكراف وىي ذات أىمية وظيفية ىن

 .Theca externalأ : الطبقة الخارجية : طبقة من الخاليا األكثر تميفًا تدعى القراب الخارجي )الجراب الخارجي(

 طبقة القراب الداخمي وىي توجد داخل طبقة القراب الخارجي .ب : 

تقنية  ستعمالأىاتين الطبقتين أ و ب من الخاليا تزود بالدم عن طريق شبكة أوعية الشعرية وتمييز مجيريًا ب
 التصبيغ النسيجي الخاصة . 

ندفاعيا الى منطقة  Theca  cellsخاليا القراب  وشبكة األوعية الدموية الشعرية تتسبب بتوسع الحويصمة وا 
 القشرة . 

مابين الخاليا القراب الداخمية والخاليا الحبيبية وىو يمنع دخول الجياز القنوي الى  ج : الغشاء القاعدي يفصل
 ىذه الخاليا .

يوجد عمى أحد  Cumulus oophorusالخاليا الحويصمية تحيط بالتجويف الحويصمي . والركام المبيضي 
اليا الحبيبة المحيطة بالبويضة مع الخ جوانب التجويف الحويصمي ، والبويضة الكامنة تبقى عمى الركام المبيضي

 .  corona  radiateالشعاعي  اإلكميلالكامنة يطمق عمييا 



 

وحسب الفرضية التالية : أن خاليا القراب الخاليا الحبيبية يعمالن عمى إنتاج ىرمون األستروجين و كاًل من القراب 
جين من و ستر غشاء القاعدي ليتم تحويمو الى اإلالذي ينتشر من خالل ال  Androgenالداخمي تنتج األندروجين 

 في الخاليا الحبيبية .   Aromatizes enzymeخالل إنزيم األروماتيز

 كما إن الخاليا الحبيبية تعمل عمى إنتاج ىرمون البروجستيرون بصورة أساسية من الجسم األصفر . باألضافة
 الى إفرازىا مركبات أخرى توجد عادة في السائل الحويصمي والتي تساعد عمى تنظيم وظيفة المبيض . 

عند اإلباضة تتمزق الحويصمة وتنفث السائل الحويصمي وبعض من الخاليا الحويصمية والبويضة الى تجويف 
 الجسم بالقرب من فتحة 

 

 

 مقطع عرضي لنسيج المبيض



 

 :قناة البيض 

كميل الشعاعي وكتمة لزجة محتوية عمى الخاليا الحبيبية األخرى وج البويضة فأنيا تكون محاطة باإل عند خر      
كميل الشعاعي وتقوم قناة البيض بألتقاطيا وتحركيا الى أسفل قناة البيض )في بعض أنواع الحيوانات يكون األ 

 موجود في وقت اإلخصاب ، وفي أنواع أخرى فأن الخاليا تسقط بسرعة وتكون غير موجودة عند اإلخصاب( . 

مع تمزق الحويصمة يحصل نزف وتتكون بقعة دموية في موقع اإلباضة . الحويصمة الممزقة مع تجويفيا الممتمئ 
، ومن ثم يستبدل ىذا الجسم بالجسم األصفر  Corpus hemorrhagicumبالدم تدعى الجسم النزيفي 

Corpus luteum . 

: ىو جسم صمب غير مجوف يتكون بسرعة من خميط من خاليا قراب  Corpus luteum*الجسم األصفر 
والخاليا الحبيبية ويكون ذو لون مصفر في األبقار واألفراس وذا لون أبيض رمادي في النعاج . ويوجد نوعان من 

 جسم األصفر الخاليا في ال

 صغيرة منشأىا خاليا القراب )الجراب( .النوع األول : خاليا صفراء 

الحبيبية النوع الثاني : خاليا صفراء كبيرة منشأىا الخاليا الحبيبية وعندما تكبر ىذه الخاليا وتتطاول فأن الخاليا 
المبيض إلنتاج ىرمون  تكتسب تراكيب إضافية من المايتوكوندريا يعد الجسم األصفر المصدر الوحيد في

  البروجستيرون .

 يتم تزويد الجسم األصفر بالدم عن طريق األوعية الدموية بصورة جيدة .

 في عجالت اليولشتاين 

 معدل قطر الجسم                  شبق      اليوم من دورة ال

 ممم8                                      1-4

 ممم                 )أقصى حجم في العجالت غير الحوامل(15                                           9- 5



 

                                             ممم   20.5                                        15-16

 ممم  12.5                                       21 -18

عندما ينحسر الجسم األصفر ويصغر لن يكون ىنالك إنتاج كبير من البروجستيرون ، إذ يفقد لونو تدريجياً 
. في حالة عدم  Corpus albicansكبقعة بيضاء صغيرة عمى سطح المبيض يدعى الجسم األبيض ويظير 

 وجود حمل . 

 أما في حالة وجود حمل فأنو سوف لن يضمحل حتى نياية الحمل ألكثر األنواع . 

 :  Medullaالمب  -ثانيًا 

ىو مركز المبيض ويحتوي عمى األوردة والشرايين واألعصاب واألنسجة الرابطة . المبايض تتدلى من األربطة 
والممفاوية واألعصاب لموصول الى التسيج  المعالقية التي تعمل طريقًا لتزويد نسيج القشرة باألوعية الدموية

 الحشوي . 

 :  Oviductsقنوات البيض  -2

ىي عبارة عن زوج من القنوات )األنابيب( الممتفة تمتد من قرب المبايض وتنتيي لتصبح متصمة مع قمة أو طرف 
ل في التي يجب أن تنتق Spermatozoaوالحيامن     Ovaىي نقل البويضات  -1قرني الرحم . وظيفتيا : 
 واألنقسامات الخموية المبكرة لمجنين .  Fertilizationتمثل موقع اإلخصاب  -2اتجاىين متعاكسين .   

سم طواًل ألكثر الحيوانات المزرعية . وىي تقسم الى ثالثة مناطق  30-20يصل طول قناة البيض الى حوالي 
(2-9 . ) 

 

 

 



 

 : Infundibulumالقمع  -أ 

ميدبة )المنطقة الميدبة( وليا فائدة في إلتقاط البويضة بعد ىو فتحة قناة البيض القريبة من المبيض حاشيتة 
إباضتيا . ويكون في بعض الحيوانات يشكل كيس حول المبيض مثل األرنب والقطة ، أما في األبقار والنعاج 

ت عديدة في الطبقة المخاطية وأن أكثر وأناث الماعز واألفراس فأنو يكون منفصل عن المبيض . وىناك طيا
 الخاليا الطالئية في منطقة القمع تكون ميدبة . 

 *من الناحية النسيجية إن قناة البيض تحتوي عمى ثالث طبقات مميزة من خاليا 

 تتألف من األنسجة الرابطة .  Tunica serosaالطبقة الخارجية تسمى الغاللة المصمية  -1

 . عضمية الناعمة الطويمة والدائريةتتألف األلياف ال Tunica muscularلغاللة العضميةتسمى االطبقة الوسطى  -2

تتألف من كل من الخاليا الطالئية اإلفرازية  Tunica mucosaالطبقة الداخمية تسمى الغاللة المخاطية  -3
 والخاليا الطالئية الميدبة. 

وىذا الترتيب النسيجي األساسي نفسو موجود في بقية الجياز القنوي األنثوي مع بعض األختالف في الطبقتين 
 الداخميتين 

 : Ampulla األمبولة -ب 

ىي الجزء التالي من قناة البيض بعد القمع تمثل المقطع الوسطي وتكون الجزء األطول واألكبر قطرًا من قناة 
ممم . وتحتوي عمى الخطوط المخاطية بشكل طيات 5-3طول قناة البيض وبقطر  البيض ، إذ تمثل حوالي نصف

األمبولة . وأغمبيا تكون ميدبة مع بيرة من المساحة السطحية لتجويف وىي تزيد بدرجة ك 40-20طولية عددىا 
 وجود بعض الخاليا اإلفرازية . 

ال يزداد صالبة كمما ر الخارجي العضمي لألمبو ، الجدا الطبقة الطالئية المبطنة ليا ىي نفسيا التي تبطن القمع
 تقدمنا بأتجاه الرحم الذي يتألف من عضالت ممساء . 



 

في األمبوال ىي عبارة عن خاليا عمودية ميدبة وقد تكون في بعض المناطق متعددة الطبقة الطالئية المخاطية 
ال تستطيع تحريك نفسيا ولذلك فيي تتحرك بفعل  Zygoteالطبقات كاذبة ، البويضة أو البيضة المخصبة 

 األىداب المبطنة لقناة البيض والتقمصات الحاصمة لمعضالت المبطنة لقناة البيض . 

التركيب المعقد واإللتفافات الموجودة في األمبوال ميمة ، ففي المبائن بصورة عامة فأن اإلخصاب يحدث في قناة 
الذي تدخل فيو البيضة المخصبة الى الرحم لحدوث عممية اإلنغراس فأن البيض وليس في الرحم ، وفي الوقت 

المراحل األولية من اإلنقسام يجب أن تحدث في قناة البيض ولذلك فأن التطور الفائق لمنطقة األمبوال يعمل عمى 
حدوث الى منطقة اإلخصاب في الوقت المحدد ليا لتتم عممية اإلخصاب ومن ثم بطء تقدم البويضة لكي يصل 

 اإلنقسامات األولية والدخول الى الرحم .

 : Isthmusالبرزخ  -ج 

مقطع الثالث من قناة البيض ويرتبط بمنطقة األمبوال في نقطة إلتقاء يصعب تحديد مكانيا تشريحيًا وىو الىو 
 قطة . تركيب فسيولوجي يعمل عمى إبقاء البويضة عدة ساعات خالل رحمة إنتقاليا . اإلخصاب يحدث عند ىذه الن

ممم ويمتمك 1 - 0.5بعض الشئ كما يشير إليو أسمو فقد يبمغ قطره  ىو أقصر من األمبوال وقطره ضيقًا البرزخ 
طيات مخاطية ، والجدار 8-4عدد من الطيات المخاطية لكن تكون أقل كثيرًا مقارنة باألمبوال إذ يحتوي عمى 

 اإلفرازية الى الخاليا الميدبة ىي ميزة أساسية لمبرزخ . العضمي أكثر سمكًا ويحتوي عمى نسبة عالية من الخاليا 

 وظيفة البرزخ : 

 يعمل عمى نقل الحيمن المتحرك الى موقع اإلخصاب . -1

 تصفية وترشيح الحيامن الميتة .  -2

 يتصل مع طرف قرن الرحم عند نقطة اإلتصال الرحمي األنبوبي .  -3

.جدار  البروجستيناتاألستروجين ويتم تثبيطيا لقناة البيض يتم تحفيزىا عن بفعل ىرمون  تقمصيةالفعالية ال
 .  انفتاحاالبرزخ يكون عضميًا أكثر الى حد ما مقارنة باألمبوال كما أن تجويفو يكون أكثر وضوحًا أو 



 

 

 مقطع نسيجي لقناة فالوب

 : Uterusالرحم  -2

 .  Cervixاألنبوبي حتى عنق الرحم الرحم يمتد من نقطة اإلتصال الرحمي 

ويمثل قرني الرحم لكل من الخنزير سم بالنسبة لمبقرة والفرس والخنزير . 60-35الطول الكمي قد يتراوح بين 
 % من الطول الكمي . 50% من الطول الكمي لمرحم . بينما في الفرس فيشكل 90-80والنعجة والبقرة حوالي 

لمرحم ىي حفظ وتغذية المضغة والجنين . وقبل أن تتصل المضغة بالرحم فأنيا تتغذى عمى  الوظيفة األساسيةى
أو من الحميب الرحمي الذي يفرز من خالل الغدد الموجودة في الطبقة المخاطية المح )الموجود ضمن المضغة( 

لجنين عن طريق المشيمة . لمرحم . بعد األرتباط بالرحم فأن المواد المغذية ونواتج األيض تنتقل بين األم وا
Placenta 

 أنواع األرحام : 

الرحم البسيط : وىو عبارة عن جسم كمثري الشكل وال يحتوي عمى قرني الرحم وىو موجود في األنسان  -1
 والقرود .

أرحام ثنائية القرن : تكون في األبقار وأناث الماعز والنعاج والخنازير . وتتميز بصغر جسم الرحم الذي يقع  -2
 قناة عنق الرحم مباشرة ووجود قرني رحم طويمين .أمام 



 

األجنة ال تشغل أجسام الرحم في مرحمة الحمل فأن الجنين يتمدد الى كال قرني الرحم أرحام ثنائية المسكن :  -3
 في األنواع أحادية الوالدة 

في الرحم المزدوج : يتألف من قرني رحم كل منيما لو عنق رحم منفصل يفتحان سوية في الميبل وىو موجود  -4
 الجرذان واألرانب وخنازير غينيا . 

 طبقاتيا تكون  وكما في قناة البيض ، فأن

 ىي الطبقة الخارجية من الرحم :   Tunica serosaالغاللة المصمية  - أ 

ن العضالت الطبقة العضمية الرحمية وتتألف ىذه الطبقة من طبقتين رقيقتين طوليتين مب: الطبقة الوسطى ىي 
 الناعمة مع طبقة دائرية سميكة تتداخل بينيا . 

 األستروجين : يزيد من نشاط الطبقة العضمية لمرحم معطية أياه الصالبة أو الثبات ويبدو كأنو منتفخ . 

رتخاءًا تقمل من نشاط الطبقة الالبروجستينات :  أن الطبقة .  عضمية لمرحم مؤدية الى جعل الرحم أكثر ترىاًل وا 
ن األستر  وجينات تزيد من العضمية الرحمية تكون أكثر تعقيدًا من بقية الجياز القنوي وتحتوي عمى غدد بسيطة وا 

 ضمية وتزيد من سمكيا . وكما إن اإلستروجينات تحفز نموالغدد الرحمية .وعائية الطبقة الع

فراز الحميب الرحمي .   البروجستينات تعمل عمى زيادة نشاط الغدد الرحمية وتفرعيا وا 

 بطانة الرحم :  ج 

ىي طبقة طالئية تبطن الرحم تكون غالبًا عمودية بسيطة الى متعددة الطبقات كاذبة وغير محتوية عمى الخاليا 
إن  ًا ضرورية لتغذية الجنين و/أو تكيف الحيامن . الميدبة . وتتميز بأحتوائيا عمى الغدد الرحمية التي تتبع مواد

ن ناتج ىذا األرتباط يشكل المشيمة  بطانة الرحم تزود ميكانيكية معينة لألرتباط باألغشية الجنينية الخارجية وا 
إن المواد الغذائية الموجودة في دم األم يمكن أن تعبر الى  Placentationبعممية تسمى التمشيم أو تسخيد 

ن المخمفات األيضية الناتجة فيالجسم  ن إنتقاليا إ جسمو الجنين عبر الدم وا  لى الدورة يتم عن طريق الدم وا 
 الدموية األمية لمتخمص منيا . 



 

الماعز  إن طبيعة األتصال المشيمي تختمف بين أنواع الحيوانات . إذ إن األبقار واألغنام )النعاج( وأناث     
 تمتمك نوعًا من المشائم تدعى بالمشيمة الفمقية . 

إن الزغابات المشيمية من األغشية الجنينية الخارجية تخترق الحميمات الموجودة في بطانة الرحم وىذا      
ن مجموع الفمقات األرتباط يكون  عبارة عن نتوءات تبرز من بطانة الرحم الداخمية وتحاط بالفمقات الجنينية وا 

في  96-88أرتباط فمقي في البقرة عند نياية الحمل و 120-70ىنالك  نية والحميمات تدعى بالمشيمة . الجني
 النعاج وأناث الماعز ولكن بحجم أصغر مما موجود في األبقار.

وتقع المشيمة األغشية الجنينية  Diffuse placentalأما مشيمة الفرس والخنزيرة فأنيا من النوع المنتشر      
ن الزغابات المشيمية أو الخمل المشيمي تتوسع الى الخارجية ل يا في الطيات الموجودة عمى بطانة الرحم . وا 

 بطانة الرحم في أتصال ىش مقارنة مع موجودة في البقرة والنعجة .

  Cervixعنق الرحم -4

سم وقطره  10-5األنثوية في معظم الحيوانات الزراعية ، يبمغ طولو حوالي ىو أحد أجزاء القناة التناسمية      
سم ويقع بين الميبل والرحم إذ يتصل الجزء األمامي منو بجسم الرحم في حين الجزء الخمفي منو يكون  2.5-5

طيات 4-3ة عند مقارنتيا مع جدران الميبل ، وتحتوي عمى إن جدران عنق الرحم سميكة وكثيف بارزًا في الميبل .
 مكن تحسسيا عن طريق الحبس عبر المستقيم .أو حمقات في عنق الرحم تدعى بالطيات الحمقية وي

تحتوي قناة عنق الرحم في األبقار والنعاج وأناث الماعز عمى حافات متشابكة ومتداخمة تعمل عمى حماية الرحم 
 من المموثات .

 

 وظائفو : 

 منع األصابة الميكروبية لمرحم . -1

 يح األصطناعي .مقدمتو تعد المكان المثالي لوضع السائل المنوي في أثناء التمق -2



 

 يعمل مخزن لمحيامن بالنسبة لألبقار واألغنام والماعز .إذ يزود البيئة المثالية لمبقاء حية . -3

يعمل عمى تصفية الحيامن الميتة وتمر من خاللو الحيامن المتحركة عبر الطبقة المخاطية لعنق الرحم الى  -4
 الرحم .

 بالنسبة لمفرس والخنزيرة .  يعد مكان وضع السائل المنوي أثناء التزاوج الطبيعي -5

 يعد حاجز فيزياوي لحماية الرحم من أي مواد غريبة أو بكتريا أثناء مدة الحمل . -6

إفرازات عنق الرحم عادة تكون سميكة ولزجة ، تصبح خفيفة عند مرحمة الشبق لتسمح بمرور الحيامن الى الرحم 
 في مرحمة الشيق .  vulvaمن فتحة الحيا مشاىدتيا كأفرازات. بعض المواد المخاطية يمكن 

 أما في مرحمة الحمل فأن األفرازات تكون أكثر سمكًا وعمى شكل سدادة تعمل عمى غمق ىذه القناة أثناء الحمل . 

تركيبو النسيجي : يتألف من جدار عضمي سميك وقوي جدًا مع وجود أنسجة رابطة مما يجعل عنق الرحم يبدو 
 لحبس . ونجعمو قادرًا عمى التقمص ليعمل عمى غمق الفتحة الخارجية لعنق الرحم . قويًا ومطاطيًا عند ا

 : Vaginaالميبل -5

-10سم في األبقار واألفراس و 30-25عن تركيب إنبوبي الشكل ذو جدار رقيق ومطاطي طولو الميبل عبارة 
ويمثل النياية األمامية لمميبل بالقرب من فتحة عنق الرحم مكان لقذف السائل  سم في النعاج وأناث الماعز .15

 بالنسبة لألبقار والنعاج وأناث الماعز .  Natural matingالمنوي خالل التزاوج الطبيعي 

الطبقة الخارجية )الغاللة المصمية( المكونة لو تكون مغطاة بطبقة من العضالت الناعمة متألفة )تتكون( من 
 األلياف الدائرية واأللياف الطولية . 

المزرعية فأن الطبقة المخاطية )الطبقة الداخمية( تتألف من الخاليا الطالئية في أغمب أنواع الحيوانات     
وأن الخاليا الطالئية المتقرنة تتكاثر من دون النواة تحت تأثير ىرمون األستروجين ،  الحرشفية متعددة الطبقات

 وىي تنفع كوسيمة لمحماية والتزييت خاليا الجماع وذلك عن طريق عمل الغدد المطمورة في جدار الميبل . 

 



 

 : Vulvaفتحة الحيا -6

واألجزاء المرتبطة بيا مثل  Vestibuleميز فتحة الحيا أو الفتحة التناسمية الخارجية تتألف من كل من الدى
 . ىما الطيات الخارجية لفتحة الحياالشفران األصغران والمذان يمثالن الطيات الداخمية ليا والشفران الكبيران و 

 :  Vestibuleالدىميز

سم في األبقار 12-10بين ىو ذلك الجزء المشترك لكل من الجيازين التناسمي والبولي ، يتراوح طولو ما
 ، وربع ذلك في النعاج وأناث الماعز وىو يرتبط بالميبل عند الفتحة األحميمية الخارجية . واألفراس

الحيوانات المزرعية . أما الشفيران  الشفيران األصغران يماثالن القمفة أو الغمد في الذكر وىما غير واضحان في
 الكبيران يماثالن كيس الصفن في الذكر وىما الجزء الظاىر لمخارج من الجياز التناسمي األنثوي .

 :  Clitorisالبظر 

سم داخل الشفران األصغران ويحتوي عمى أنسجة قابمة لألنتصاب ومزود باألعصاب الحسية 1يقع عند حوالي 
 اثل رأس القضيب في الذكر . وينتصب أثناء الشبق ويم

 

 


