
1 

 

 The Female Reproductive systemاجلهاز التناسلي األنثوي 

ٌتكون الجهاز التناسلً األنثوي فً الدجاج من المبٌض األٌسر وقناة البٌض الٌسرى أما قناة البٌض الٌمنى 

تكون ضامرة إال فً بعض أنواع الطٌور الكاسرة وقد ٌالحظ هذا بصورة نادرة فً البط والدجاج . ٌقوم 

 اج البوٌضات فضالً عن إنتاجه لهرمونات التناسل والتً هً االستروجٌن والبروجسترون .المبٌض بإنت

 مكونات الجهاز التناسلي األنثوي 

: ال ٌوجد مبٌض أٌمن ولكن ٌوجد المبٌض األٌسر على الجهة الٌسرى من جسم  ovaryالمبٌض  -1

اسطة مسارٌق المبٌض الدجاج فوق النهاٌة األمامٌة للكلٌة وٌرتبط المبٌض بجدار الجسم بو

mesovarian ligament  وٌتكون المبٌض من فصٌن ٌحتوي كل فص على عدد كبٌر من

أما تشرٌحٌاً ٌتألؾ المبٌض  follicles stalkالحوٌصالت تحمل بواسطة ساق ٌسمى بساق الحوصلة 

ة والطبق ovaالتً بداخلها البوٌضات  folliclesمن طبقة خارجٌة تنمو على سطحها الجرٌبات 

وٌفصل بٌن طبقة اللب والطبقة الخارجٌة نسٌج رابط كثٌؾ ٌسمى  medullaالداخلٌة تسمى باللب 

الؽاللة أو الؽالؾ األبٌض . ٌالحظ أن الجرٌبة فً مبٌض الدجاج ال تحتوي على فراغ وسائل جرٌبً 

 بل إن البوٌضة تمأل فراغ الجرٌبة بالكامل .

وهذه ترى بالعٌن  small ovaبوٌضة صؽٌرة  2000ٌحتوي مبٌض الدجاج الناضج جنسٌاً على 

حلة بوٌضة ال ترى بالعٌن المجردة ولكن الذي ٌصل إلى مر 12000المجردة وٌحتوي أٌضاً على 

 بٌضة فً سالالت البٌض التجارٌة الجٌدة . 320-300النضج الجنسً 

أما طبقة  تحتوي طبقة اللب على نسٌج رابط وعضالت ملساء وتحتوي على أوعٌة دموٌة بؽزارة

وتؽلؾ طبقة القشرة  Ooganiaوسلٌفات البٌضة  oocytesالقشرة فإنها تحتوي على خالٌا البٌضة 

وتؽطى القشرة بطبقة ظهارٌة مكعبة الخالٌا  Hilusمنطقة اللب بشكل كامل عدا منطقة النقٌر 

cubical epithelium . 

حٌث تكون فقٌرة بالتفرعات  stigmaإن الجرٌبة ؼنٌة بالجهاز الوعائً الدموي ماعدا منطقة 

الشرٌانٌة والورٌدٌة لضمان عدم حصول نزؾ دموي خالل مرحلة اإلباضة كون تشقق جدار الجرٌبة 

 .  LHنتٌجة لفعل هرمون  stigmaفً مرحلة اإلباضة ٌحصل من منطقة 

جرٌبات متطورة  6إن أعلى وزن للبٌض ٌكون عند النضج الجنسً وهذه الزٌادة ناتجة من وجود 

وهو عبارة عن بروتٌن متحد مع اللسثٌن  vitelline membraneوٌحٌط بالصفار ؼشاء الفٌتالٌن 

lecithin . وهذا االتحاد ٌكون شبكة من األلٌاؾ الخشنة التً تعرؾ بالفٌتالٌن 

ٌقسم جدار الجرٌبة الناضجة تشرٌحٌاً إلى ست مناطق متمٌزة وذات تخصص وهً من الداخل إلى 

 -الخارج :

 . The vitelline membrane & zone radiateالمحً والمنطقة المشعة  الؽشاء -1

 The pervitelline layer & membraneالطبقة حول المح والؽشاء الحبٌبً  -2

granulesa . 
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 . The theca internaمنطقة القراب الداخلً  -3

 . The theca externaمنطقة القراب الخارجً  -4

 Connective tissue derivedٌج الضام للمبٌض منطقة النسٌج الضام المشتق من النس -5

from the ovarian stroma  

 . The germinal epitheliumالظهارة الجرثومٌة  -6

 مراحل تطور الجريبة 

مرحلة النمو البطًء للجرٌبات وتمتد هذه المرحلة لفترة تصل إلى ثالثة أشهر وٌكون حجم  -1

 ( ملم .100 – 0005فٌها )الجرٌبات 

السرٌع المتزاٌد وتستؽل هذه الفترة فً ترسٌب بروتٌنات الصفار بالدرجة األولى  مرحلة النمو -2

 وتمتد هذه الفترة لتصل إلى شهرٌن .

ٌوم قبل اإلباضة وٌحدث خاللها ترسٌب  11-7مرحلة النمو السرٌع وتكون هذه المرحلة قبل  -3

وسٌطرة هرمون مؽذي الذي ٌصنع فً الكبد تحت تأثٌر الدهون فً الصفار وإكمال تكوٌن الصفار 

  والهرمونات الستٌروٌدٌة . L.Hو  F.S.Hأو المناسل )المبٌض( وهما  Gonadotropinالقند 

 granulosa cellsٌستمر النسٌج المتبقً بعد اإلباضة بالفعالٌة ففً منطقة الخالٌا الحبٌبٌة 

 thecal cellsلقراب تستمر الفعالٌة لمدة ثالثة أٌام بعد اإلباضة وسبعة أٌام فً منطقة خالٌا ا

من خالل وجود بعض الخمائر )اإلنزٌمات( الفعالة وٌالحظ أن عملٌة امتصاص وتأتً هذه الفعالٌة 

أٌام فً الدجاج ولكنها قد تستؽرق عدة  10-8تستؽرق بصورة تامة اإلباضة الجرٌبة بعد حدوث 

تبقً من الجرٌبة ٌؤثر أشهر فً الطٌور البرٌة ، ال ٌوجد جسم أصفر فً الطٌور ولكن النسٌج الم

. ٌحصل ضمور طبٌعً للجرٌبات فً حالة  nesting behaviorعل سلوك الدجاج العشً 

إلى مرحلة حضن البٌض أو الرقاد أو عند بداٌة نزع الرٌش انتقال الدجاج من مرحلة وضع البٌض 

 Luteinizing( L.Hوٌمكن أن ٌحصل ضمور للجرٌبات باستعمال هرمون اإلباضة )

hormone ( أو باستعمالPMSG )Pregnant mare serum gonadotropin  وكذلك

 F.S.Hٌمكن أن ٌحصل ضمور فً الجرٌبات عند إزالة الؽدة النخامٌة وذلك النقطاع هرمون 

 الذي ٌساعد على نمو الجرٌبات .

  Oviductقناة البيض 

 -الوظائؾ الرئٌسٌة لقناة البٌض :

 موجودة فً الجزء الهدبً من القمع .خزن النطؾ فً منطقة الؽدد الخازنة ال -1

 التقاط البوٌضات الساقطة من الجرٌبة الناضجة . -2

 وترسٌبه على الصفار . Albuminإنتاج بٌاض البٌض )األح(  -3

 . Shell membraneترسٌب األؼشٌة الداخلٌة )أؼشٌة الصدفة(  -4
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 . Shell & Cuticleترسٌب الصدفة )القشرة( والبشرة  -5

 . ovipositionتمام عملٌة الوضع أي إخراجها خارج الجسم وإنقل البٌضة الكاملة  -6

 أقسام قناة البيض حسب الشكل والوظيفة 

سم وٌحتوي على أهداب تساعده على التقاط  11-8جزء رقٌق ٌشبه القمع طوله  -: Infudibutumالقمع 

 sperm-hostطؾ البوٌضة وٌعتمد نشاط القمع على تحرر البوٌضة وٌحتوي القمع على الؽدد الخازنة للن

glands  والتً تقع فً الجزء المهدبfunnel  والتً ٌطلق علٌه بأعشاش النطؾsperm nests  إن .

إدخال أي جسم ؼرٌب إلى تجوٌؾ جسم الدجاج فً فترة اإلباضة ٌلتقط من قبل القمع بٌنما ال تحدث هذه الحالة 

ة . وقد تحصل اإلباضة الكاذبة نتٌجة عدم التقاط فً األوقات األخرى . وهذا ٌؤكد فعالٌة القمع فً فترة اإلباض

ساعة أو أقل من ذلك وهذه الظاهرة  24عند ذلك ٌحصل امتصاص للبوٌضة خالل البوٌضة من قبل القمع 

تحصل فً بداٌة إنتاج الدجاج ونهاٌة إنتاجه فضالً عن حدوثها نتٌجة إصابة الدماغ باألمراض التنفسٌة أو عدم 

 بٌض وقناة البٌض .التوافق بٌن تطور الم

سم وٌوجد  34-29ٌمثل المعظم الجزء األكبر من قناة البٌض حٌث ٌصل طوله إلى  -: Magnumالمعظم 

 فٌه نوعان من الؽدد :

وهذه الخالٌا تكون ؼٌر  non goblet cellsوتتكون من خالٌا ال كأسٌة :  Tubularالؽدد األنبوبٌة  -1

 .مهدبة 

  goblet cellsخالٌا كأسٌة الؽدد وحٌدة الخلٌة : وتتكون من  -2

األلبومٌن )األح( وهو الجزء األكبر من بروتٌن البٌضة والذي ٌعتمد إفرازه على  تكون فً منطقة المعظمٌ

وجداره السمٌك وهذا  التحفٌز المٌكانٌكً لنزول الصفار داخل قناة البٌض . وٌمتاز المعظم بلونه المعتم األبٌض

 معظم على طٌات ما ٌمٌزه عن القمع وكما ٌحتوي ال

سم وٌمكن تمٌٌزه عن المعظم بالطٌات الكبٌرة والمتعددة فً  11-9طول البرزخ  -: Isthmusالبرزخ 

 translucent aالمعظم والصؽٌرة وؼٌر المتعددة فً البرزخ فضالً عن وجود المنطقة الؽدٌة نصؾ الشفافة 

granular zone  ًٌصنع البرزخ الؽشاء الصدفً الداخلً والخارجInner & outer shell 

membrane ماء إلى البٌضة .وٌضٌؾ جزء قلٌل من ال 

 uterusوهً عبارة عن الجزء األمامً للرحم  -: tubular shell glandsالغدد القشرية األنبوبية 

سم وٌرتبط من األعلى بالبرزخ وتتمٌز الؽدة القشرٌة األنبوبٌة عن البرزخ بوجود  11-9وٌبلػ طول الرحم 

مبطنة للؽدة القشرٌة األنبوبٌة والتً تحتوي الكالٌكوجٌن الذي ٌرفع محتوى السكر فً البٌضة . تعمل ا الالخالٌ

الخالٌا الظهارٌة للسطح الداخلً لمنطقة الؽدة القشرٌة األنبوبٌة على نقل الكالسٌوم الالزم إلنتاج الطبقة الحلمٌة 

 فً قشرة البٌضة . mamillary mantleالصدفٌة 

الرحم فً الدجاج عبارة عن  -: Uterus or shell gland pouchالغدة القشرية الكيسية  الرحم أو

كٌس سمٌك ٌحتوي على الؽدد األنبوبٌة والؽدد وحٌدة الخلٌة وهذه الؽدد تعمل على تكوٌن صدفة البوٌضة 

شٌة الصدفٌة الذي ٌضاؾ إلى األلبومٌن من خالل األؼ watery uterine fluidوتكون السائل المائً للرحم 
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فً منطقة الرحم ونالحظ أن حركة المنطقة العلٌا من قناة البٌض أكثر  prophyrinوكذلك ٌتم تصنٌع صبؽة 

 حركة فً مرحلة اإلباضة من المنطقة السفلى أي الجزء الرحمً والمهبلً .

صر عمله سم وهو ال ٌقوم بأي دور فً عملٌة تكوٌن البٌضة وٌنح 10-8طول المهبل  -: Vaginaالمهبل 

وٌحتوي على العضلة  Sفً عملٌة طرح البٌضة خارج الجسم وهو عبارة عن أنبوب على شكل حرؾ 

التً تشابه فً عملٌة خروج البٌضة خارج الجسم والتً تقع على حدود الرحم المهبل  sphincterالعاصرة 

 uteroviginal junction glandsوٌحتوي الرحم على ؼدد خازنة للنطؾ تعرؾ الؽدد الرحمٌة المهبلٌة 

 contractileوهذه الؽدد تحتوي جهاز وعائً متطور ولكنها ال تحتوي على األعصاب والنسٌج المتقلص 

tissue  وهناك مكان آخر لخزن النطؾ كما ذكر سابقاً ٌكون فً منطقة القمع وٌالحظ أن النطؾ تمأل الؽدد

لذلك نرى أن النطؾ التً تصنع متأخرة تكون وقت تصنٌع هذه النطؾ الرحمٌة المهبلٌة بشكل متسلسل وحسب 

فً نهاٌة الؽدد الرحمٌة المهبلٌة العلٌا وهً التً تقوم بعملٌات اإلخصاب وفً هذا حكمة حٌث أن النطؾ حدٌثة 

 التصنٌع أكثر حٌوٌة ما ٌزٌد من نسبة اإلخصاب .

ل جززء والعمليزات التزي تحزد  لزي كزل جززء مزق اجززاء قنزاة البزيض .اطوال اجزاء قناة البيض والوقت الذي يستغرقه انتقال البيضة داخل ك1جدول 

 .للدجاج

 العمليات التي تجري في كل جزء الوقت الذي تبقى فيه البيضة في كل جزء طول كل جزء )سم( اجزاء قناة البيض

 واالخصاب Previtellineترسيب غشاء  دقيقة 03-11 11-8 القمع

 ائي البياض الداخلي والخارجيترسيب غش دقيقة 183-193 03-92 المعظم

 ترسيب اغشية القشرة دقيقة 23-03 11-2 البرزخ

 تكلس القشرة واضافة الصبغة على القشرة ساعة 93-18 11-2 الرحم

 دقائق 13 13-8 المهبل
عمليةةةة طةةةرض البيضةةةة الةةةى خةةةار  الج ةةةم والتةةةي 

 Ovipositionت مى بالة 

 

 ٌض الى:ٌمكن تلخٌص اهم الوظائؾ االساسٌة قناة الب

 .خزن النطؾ وتوفٌر الظروؾ المالئمة لها وذلك الخصاب البوٌضات .1

 .التقاط البوٌضات الساقطة من المبٌض.2

 .ترسٌب اؼشٌة القشرة.3

 .ترسٌب القشرة على البوٌضة.4

 .انتاج االلبومٌن وترسٌبه على البوٌضة.5

 .Ovipositionسمى بالـ .نقل البٌضة المتطورة الكاملة وطرحها الى خارج الجسم بعملٌة ت6
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 firstٌعبر عن النضج الجنسً فً الدجاج بإنتاج أول بٌضة  -: Sexual maturationالنضج الجنسي 

oviposition  وهذا ٌعنً مجموع التؽٌرات الفسٌولوجٌة والمورفولوجٌة التً تحصل  لإلناث حٌث ذروتها

جنسً عوامل داخلٌة وأهمها العوامل الوراثٌة القدرة التناسلٌة لوضع أول بٌضة وتؤثر على بداٌة النضج ال

وهً صفة العمر عند وضع أول بٌضة وتورث من اآلباء إلى البنات فً الدجاج وهذه الصفة تأتً من زٌادة 

ٌتأخر فً النضج الجنسً لذلك تركٌز الهرمونات المؽذٌة للمناسل فً وقته المبكر عند المقارنة مع الدجاج الذي 

تطوٌر سالالت تتصؾ بصفة وضع البٌض المبكر والمتوافق مع نضج فسٌولوجً  ٌتم فً الوقت الحاضر

عوامل داخلٌة )وراثٌة( وعوامل  وان عمر النضج الجنسً فً الدجاج ٌتأثر بعاملٌن رئٌسٌٌن هما طبٌعً .

 خارجٌة

 عوامل خارجية 

دوره فً تحفٌز  إن للضوء تأثٌراً واضحاً على عملٌات النضج الجنسً فً الدجاج من خالل -:الضوء  -1

وهذه الصبؽة  rhodopsinاإلفراز الهرمونً حٌث ٌستلم الضوء عن طرٌق العٌن بواسطة صبؽة 

حٌث ٌتم تحوٌل اإلشارات الضوئٌة  photo receptor cellsموجودة فً الخالٌا المستلمة للضوء 

 -سٌة :وتنتقل هذه اإلشارات بثالثة طرق رئٌإلى إشارات كٌمٌاوٌة تنتقل إلى تحت المهاد 

 ثم إلى تحت المهاد . optic nerveمرور الضوء خالل شبكٌة العٌن إلى العصب البصري  - أ

 . skullمرور الضوء مباشرة إلى تحت المهاد عن طرٌق الجمجمة  - ب

 ثم إلى تحت المهاد . pineal glandمرور الضوء إلى الؽدة الصنوبرٌة  - ت

قد أنتج بٌض أكثر  genetically blind من خالل التجربة وجد أن دجاج اللكهورن األعمى وراثٌاً 

وتناول علؾ أقل مع إعطاء نفس وزن البٌض ووزن الجسم بالمقارنة مع دجاج اللكهورن العادي وهذا 

ٌشٌر إلى احتمال أن الطرٌقة األولى ؼٌر مؤثرة فً عملٌات النضج الجنسً وإنتاج البٌض وترجٌح 

ور الضوء عبر الجمجمة أو بصورة ؼٌر  احتمال تحفٌز تحت المهاد بشكل مباشر عن طرٌق مر

سواء مباشرة عن طرٌق الؽدة الصنوبرٌة . ومن هنا ٌالحظ أنه عندما تكون عدد ساعات اإلضاءة 

كانت طبٌعٌة أو اصطناعٌة كافٌة فإن تحت المهاد تنتج الهرمونات التً تحث الؽدة النخامٌة على إفراز 

ة البٌض وعند الربط مع إفراز الؽدة الصنوبرٌة الذي ٌعمل على تطور المبٌض وقنا F.S.Hهرمون 

ٌالحظ أن زٌادة فعالٌة تحت المهاد الذي ٌقابله زٌادة فً فعالٌة النخامٌة ٌأتً عندما ٌكون إفراز 

على حصول  L.Hالصنوبرٌة قلٌل أي عندما ٌكون عدد ساعات اإلضاءة كبٌراً . بٌنما ٌعمل هرمون 

 darkضوء  –الدم والذي ٌحصل مرة واحدة فً كل دورة ظالم عملٌة اإلباضة نتٌجة زٌادة تركٌزه ب

– light cycle  

تظهر الطٌور حساسٌة عالٌة إلى األطوال الموجٌة الطوٌلة لذلك نرى أن الضوء األحمر أو البرتقالً 

، ٌزٌد من نمو المبٌض فً الدجاج بٌنما تالحظ استجابة ضعٌفة للضوء األصفر ، األخضر ، األزرق 

سجً ، تحت األحمر . تتأثر تحت المهاد بالضوء األزرق ، األحمر ، األصفر عندما ٌكون فوق البنف

مباشراً إلى تحت المهاد وبعض الدراسات تشٌر إلى أن الضوء األخضر هو األفضل للدجاج ولم ٌالحظ 

 لشدة الضوء أهمٌة على النضوج الجنسً .
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لؽذائٌة الالزمة لإلدامة والنمو واإلنتاج لذلك أي مستلزمات الدجاج اٌعبر عن التؽذٌة بتوفٌر  -:التغذية  -2

نقص فً العناصر الؽذائٌة ٌؤثر على عملٌات الجسم الحٌوٌة والتً من ضمنها النضج الجنسً والذي 

 ٌرتبط بإفراز هرمونً منتظم .

تؤثر درجة حرارة على النضج الجنسً من خالل معرفة تأثٌر ارتفاع  -:درجة حرارة المحيط  -3

وتأثٌرات هرمونات اإلجهاد على بقٌة ات الحرارة على معدالت األٌض الؽذائً وانخفاض درج

 الهرمونات الموجودة فً الجسم .

 الحالة الصحية  -4

  -هرمونات المبيض :

 هً االستروجٌن والبروجسترون واالندروجٌن . steroidal hormonesالهرمونات الستٌروٌدٌة  -1

 ٌة الموجودة فً خالٌا أو نسٌج الجرٌبة .: ٌنتج من خالٌا القراب الخاللاالستروجيق 

الواقعة  interstitial cells: ٌنتج بواسطة خالٌا القراب الخاللٌة أو بواسطة الخالٌا الخاللٌة االندروجيق 

 فً نسٌج المبٌض خارج الجرٌبات .

ة الستٌروٌدات داخل جرٌبة مبٌض الطٌور حٌث بصناع: ٌوجد نوعان من الخالٌا لها عالقة البروجستروق 

إلى هرمونات  thecal tissueتقوم الخالٌا الحبٌبٌة بإنتاج البروجسترون حٌث ٌتأٌض فً نسٌج القراب 

المأخوذ من الثدٌٌات على  L.Hاالندروجٌن والمودقات كذلك ٌعتبر سلؾ لهذه الهرمونات . ٌعمل هرمون 

بر جرٌبة قبل وٌكون التأثٌر أكبر فً الخالٌا الحبٌبٌة فً أكٌا الحبٌبٌة زٌادة إنتاج البروجسترون من الخال

لتصنٌع هرمون  Adenyl cyclase systemإلى  L.Hحصول عملٌة اإلباضة وٌحتاج هرمون 

أكبر من الجرٌبة  L.Hفً استجابته إلى هرمون  Adenyl cyclaseالبروجسترون لذلك نرى أن نشاط 

من الؽدة النخامٌة وتوجٌه  L.Hجرٌبة الثانٌة والثالثة وذلك لزٌادة إفراز هرمون األكبر عند المقارنة مع ال

 F.S.Hتأثٌره على الجرٌبة األكبر واألكثر تدهوراً إلتمام عملٌة اإلباضة . ولكن ٌالحظ أن تحفٌز هرمون 

عن كون تأثٌره فضالً  L.Hللخالٌا الحبٌبٌة إلنتاج هرمون البروجسترون ٌكون قلٌالً بالمقارنة مع هرمون 

 L.Hٌكون عكس فعل هرمون  F.S.Hاألقوى على الجرٌبات األقل نضوجاً وهذا ٌعنً أن فعل هرمون 

، البروالكتٌن  Prostaglandinومن الجدٌر بالذكر هو عدم مالحظة تأثٌر لهرمونات البروستاكالندٌنات 

Prolactin  هرمون محرر اإلباضة ،Luteinizing hormone releasing hormone 

(LHRH) . على الخالٌا الحبٌبٌة للجزٌئات لتحفٌزها على إفراز هرمون البروجسترون 

هً عبارة عن هرمونات ثانوٌة وهً  non steroidal hormonesالهرمونات ؼٌر الستٌروٌدٌة  -2

 . Histamine، الهستامٌن  Epinephrine، االبنفرٌن  Fو  Eالبروستاكالندٌنات 

 يرويدية عمل هرمونات المبيض الست

 وهً البروجسترون ، المودقات )االستروجٌن( ، واالندروجٌنات .

ونووٌة  Sytosolic: توجد مستقبالت للبروجسترون ساٌتوسولٌة  Progesteroneالبروجسترون  - أ

Nuclear  فً كل من خالٌا تحت المهاد ، الؽدة النخامٌة وقناة البٌض وتتأثر أعداد هذه المستقبالت
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إلى تثبٌط  للدجاج وٌالحظ أن حقن البروجسترون بكمٌات عالٌة فً الدجاج ٌؤدي بالحالة التناسلٌة

 عملٌات اإلباضة وحصول عملٌة نزع للرٌش .

دقٌقة وٌكون  11للبروجسترون فً الدجاج حوالً  Half-lifeوإن الفعالٌة الباٌولوجٌة لعمر النصؾ 

ن فً الدجاج ؼٌر البٌاض للبروجسترو metabolic clearance rateمعدل التصفٌة األٌضٌة 

مل/دقٌقة( على التوالً . وهذا ٌعود إلى  122.4مل/دقٌقة( ) 163.4)البٌاض أكثر من الدجاج 

 انخفاض تركٌز هرمون البروجسترون األساسً ؾ بالزما الدجاج ؼٌر البٌاض .

 28عمر النصؾ لالسترادٌول الدائر فً الدم حوالً  -: Estrogensالمودقات )االستروجٌنات(  - ب

 قوم بها االسترادٌول أو المودقاتدقٌقة ومن التحفٌزات التً ٌ

تعزٌز نمو قناة البٌض وزٌاداة إفرازات الؽدد األنبوبٌة الفارزة والموجودة فً الجزء األمامً  -1

كبٌر فً تكوٌن الطبقة الحلمٌة للصدفة من خالل إفراز للرحم المرتبط بالبرزخ والتً لها دور 

على تفرٌق ظهارة الؽدد األنبوبٌة الفارزة أي زٌادة تخصصها ذا الهرمون الكالسٌوم وكذلك ٌعمل ه

 كون الخالٌا الظهارٌة هً المسؤولة عن تكوٌن ترسٌب مكونات القشرة .

على صناعة البروتٌنات التً تتم صناعتها فً قناة البٌض )المعظم( وهً  Estradiolٌساعد  -2

، الٌسوزاٌم  conalbuminلبومٌن  ، كونا ovalbuminبروتٌنات خاة مثل اوفالبومٌن 

lysozyme . 

 على صناعة سلؾ بروتٌنات الصفار وسلؾ بروتٌنات ؼشاء الصفار  Estradiolٌساعد  -3

 تعدٌل تركٌز مستقبالت البروجسترون الموجودة فً ساٌتوبالزم قناة البٌض . -4

 تحفٌز خالٌا الكبد على صناعة الصفار . -5

 ٌحفز تناول الطعام . -6

الكالسٌوم داخل الجزء اللبً للعظام الطوٌلة والتً تعتبر كمصدر احتٌاطً ٌحفز على ترسٌب  -7

 .للكالسٌوم خالل فترة إنتاج البٌض وخاصة فً قمة اإلنتاج 

ٌحفز ظهور الصفات الجنس الثانوٌة والسلوك الجنسً مثل لون وشكل الرٌش ، العرؾ ، الصوت  -8

ٌنات حٌث ٌؤدي إلى ظهور السلوك من ذلك من خالل حقن مواد مضادة لالستروجوٌمكن التأكد 

 الذكري .

ٌالحظ أن المبٌض ٌنتج وٌفرز االندروجٌنات  -: Androgensاالندروجٌنات )المذكار( التستٌرون  -3

 .فً لب العظام  Ossificationالتً تتأزر مع االستروجٌن إلحداث التعظم 

 تكويق الصفار وترسيبه 

وبعد بد وال تصنع داخل الجرٌبة النامٌة أو باقً أجزاء المبٌض المواد الداخلة فً تركٌب الصفار تصنع فً الك

 lipoprotein  ،free fattyتصنٌعها فً الكبد تنقل إلى المبٌض عن طرٌق الدم لذلك ٌالحظ ارتفاع تركٌز 

acids  ،phosphoprotein . فً بالزما الدم 
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 -: تشارك الهرمونات التالٌة فً عملٌة نمو الجرٌبات أي تكوٌن الصفار 

وٌمكن التأكد من ذلك من خالل إٌقاؾ  pituitary gonadotropinهرمون مؽذي القند النخامٌة  -1

عمل الؽدة النخامٌة بطرٌقة االستئصال أو ؼٌر ذلك والذي ٌؤدي إلى ضمور الجرٌبات الموجودة فً 

 المبٌض وحٌن ٌتم حقن مستخلص إفراز النخامٌة تعاود الجرٌبات نموها .

ان فً الدجاج البٌاض ٌحفزان العدٌد من الجرٌبات الصؽٌرة عندما ٌحقن PMSGأو  F.S.Hهرمونا  -2

 الجرٌبً وتوقؾ اإلباضة . للوصول إلى مرحلة النمو السرٌع وهذا ٌؤدي إلى إلؽاء التسلسل

من خالل تأثٌر االستروجٌنات  lipogenesisتسٌطر هرمونات المودقات على عملٌة تكوٌن الدهون  -3

 . RNAي الراٌبوزي على أٌض الحامض النوو

وانتقالها من الدم إلى البوٌضة )الصفار( ؼٌر واضحة  lipoproteinإن آلٌة عبور الجزٌئات الكبٌرة مثل 

ٌنقل من الكبد إلى المبٌض بواسطة الدم وفً المبٌض  vitellogeninولكن ٌالحظ أن سلؾ بروتٌن الصفار 

بٌنما ٌتم نقل الدهون المتعادلة  phoshatinو  lipovetellinٌنشطر إلى نوعٌن من بروتٌنات 

triglycerides  إلى الصفار بصفة بروتٌنات دهنٌة نوع بٌتاβ-lipoprotein  وٌالحظ أن الدهون

والبروتٌنات تترتب بنفس النسب خالل مراحل نمو الجرٌبة المختلفة والمذكورة سابقاً ماعدا المرحلة األخٌرة 

ساعة من  24بٌنما تتوقؾ عملٌات ترسٌب الدهون فً الجزٌئات قبل التً ترتفع فٌها كمٌة الدهون المترسبة 

 حصول عملٌة اإلباضة .

  Ovulationاإلباضة 

وانطالق البوٌضة باتجاه القمع . عادة ما  stigmaهً عملٌة تشقق جدار الجرٌبة الناضجة من منطقة المٌسم 

وٌالحظ عدم وجود تأثٌر  ovipositionدقٌقة من وضع البٌضة  75-15فً الدجاج بعد تحصل اإلباضة 

 لتأخر عملٌة وضع البٌضة إلى وقت اإلباضة .

 -تتأثر سرعة تكرار اإلباضة فً الدجاج بعاملٌن :

تكون عامالً حاسماً فً إفراز مستوات : حٌث أن الفترة الضوئٌة  photoperiodالفترة الضوئٌة  -1

ات وتعرؾ هذه الفترة بـ )الفترة ساع 8قبل اإلباضة وتستمر لمدة  L.Hعالٌة من هرمون اإلباضة 

( وإن النظام الذي ٌتم فٌه إفراز هرمون اإلباضة ٌعتبر ؼٌر معروؾ L.Hالقنوٌة النطالق هرمون 

 . unidentified physiological systemفسلجٌاً 

السٌطرة الوراثٌة : حٌث أن سرعة نضوج الجرٌبات تحددها عوامل وراثٌة تعطً صفة التباٌن بٌن  -2

هذه العوامل الوراثٌة لها دور فً التأثٌر على إفراز الهرمونات المحفزة لنمو المبٌض الدجاج و

 وانطالق البوٌضة .

 الهرمونات المؤثرة لي اإلباضة 

من الفص األمامً للؽدة النخامٌة حٌث  L.Hإن العامل الرئٌسً لحصول عملٌة اإلباضة هو إفراز هرمون 

ساعات من اإلباضة  6-4على تركٌز له فً بالزما الدم قبل   ساعات من اإلباضة وٌصل أ 8-6ٌفرز قبل 

ساعة  16-14وٌالحظ وجود قمتٌن لتركٌز هرمون اإلباضة ؼٌر األولى المذكورة حٌث تحصل األولى قبل 
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 Crepuscular peak of L.Hمن اإلباضة واألخرى تحصل فً بداٌة فترة الظالم لذلك تسمى بقمة الؽسق 

ساعات قبل  6-4قبل اإلباضة أي التً تقع قبل  L.Hوهً تحفز حصول قمة ساعة  24وهذه تكرر كل 

 اإلباضة 

ال ٌحدث اإلباضة لوحده وهذا ٌعنً  L.Hمن خالل الدراسة للتؽٌرات الهرمونٌة فً موضوع اإلباضة تبٌن أن 

باضة ٌفرز من الؽدة النخامٌة ٌقوم بهذا العمل . ٌعمل هرمون اإل L.Hو  F.S.Hوجود هرمون ثالث ؼٌر 

 stigmaعلى تحفٌز تقلص العضالت الملساء الموجودة فً ساق الحوصلة مماٌؤدي إلى تشقق منطقة المٌسم 

وهذا الدوي ٌكون موضعً فً منطقة  L.Hالتً حصل لها فقر دم أو ما ٌسمى بالدوي نتٌجة فعل هرمون 

  necrosisنخر( المٌسم والذي ٌسبب موت النسٌج الموجود فً منطقة المٌسم والذي ٌعرؾ بـ )ال

ولكن الصفار ٌكون فً الدجاج ٌزٌد من عدد البٌض المنتج خالل فترة معٌنة  L.Hإن حقن البروجسترون أو 

، كما أن حقن البروجسترون بكمٌات قلٌلة فً منطقة أمام البصرٌة فً تحت صؽٌراً مقارنًة بالصفار الطبٌعً 

لتحفٌز النخامٌة على إفراز هرمون اإلباضة ومما ٌؤكد  المهاد ٌسبب اإلباضة المبكرة لكونه ٌحفز تحت المهاد

 6-4دور هرمون البروجسترون فً إفراز هرمون اإلباضة وجود قمة فً تركٌز هرمون البروجسترون قبل 

 .إلباضة باضة وهً فً نفس وقت قمة هرمون اساعات من اإل

  Ovipositionوضع البيض 

خل قناة البٌض واألجهزة األخرى والتً تؤدي إلى إخراج عبارة عن سلسلة من التؽٌرات الفسٌولوجٌة دا

 البٌضة من منطقة الرحم باتجاه المهبل إلى فتحة المجمع ثم إلى خارج الجسم .

تسٌر البٌضة فً قناة البٌض والرأس المدبب إلى األمام ولكن ٌالحظ  -كٌفٌة دوران البٌضة داخل قناة البٌض :

ه األمام إذن ال بد من وجود عملٌة دوران للبٌضة داخل قناة البٌض وضع البٌضة الرأس العرٌض باتجا دعن

درجة وبعد أن تتم  180وهذا الدوران ٌتم عن طرٌق دوران للبٌضة بشكل أفقً ولٌس عمودي بزاوٌة مقدراها 

ن البٌض من المنطقة العالٌة بٌن الورك إلى المنطقة المقابلة لطرفً عظمً العانة وإعملٌة الدوران ٌتم نزول 

عملٌة دوران البٌضة فً هذه المنطقة ضروري ال ٌمكن الدوران فٌها لعدم تناسب حجم قوس الحوض مع طول 

ه المرحلة هو دقٌقة ومن المشاكل التً قد تحدث فً هذ 2-1البٌضة الطبٌعٌة وإن عملٌة الدوران تستؽرق 

تعرض لها الدجاجة أو قد تعود خروج البٌضة وطرفها الرفٌع إلى األمام نتٌجة  لإلزعاج والنرفزة التً ت

البٌضة إلى داخل قناة البٌض نتٌجة لوجود حركة فً عضالت قناة البٌض تسمى عكس الحركة المتحوٌة 

reverse peristalsis  وبذلك ٌتم إفراز قشرة ثانٌة على البٌضة عند وصولها إلى منطقة الؽدة القشرٌة ولكن

جدٌد وبعدها ٌتم إفراز قشرة جدٌدة وبهذا تحصل حالة خروج عند وصولها إلى منطقة المعظم تفرز البومٌن 

 بٌضة داخل بٌضة .

والطٌور المزقزقة تضع بٌضاً كمثري  Oval shapeٌضع الدجاج والطٌور البرٌة بٌضاً بٌضوي الشكل 

 Cylindricalأما القطا فإنه ٌضع بٌضاً اسطوانٌاً  Roundوالبوم ٌضع بٌضاً كروٌاً  Pear shapeالشكل 

 ٌحدد المعظم شكل البٌضة للطٌور . حٌث

عندما ٌضع الدجاج بٌضاً صؽٌر الحجم فإن شكل البٌضة ٌكون مستدٌراً وذلك لسهولة حركتها داخل قناة البٌض 

 لصؽر حجمها ولكن عندما تكون البٌضة كبٌرة ٌجب أن تكون بٌضوٌة لتسهل حركتها داخل قناة البٌض .

 -إلى :قد ٌتم وضع بٌض بدون قشرة وهذا ٌعود 
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حدوث تقلص مفاجئ لعضالت الرحم نتٌجة االستفزاز والنرفزة وطرح البٌضة قبل إكمال ترسٌب  -1

 الكالسٌوم .

وهذا ٌعود إما إلى نقص الكالسٌوم فً الجسم والذي ٌأتً حصول خلل فً مٌكانٌكٌة ترسٌب الكالسٌوم  -2

 من الؽذاء أو نتٌجة خلل هرمونً .

 تلوق القشرة 

تعطً اللون  Biliverdinتعطً اللون البنً للبٌض أما صبؽة البلٌفردٌن  Prophyrinsإن صبؽة البروفرٌن 

المخضر . التلون ٌحصل بصورة رئٌسٌة على طول طبقة الحسكة ونادراً ما ٌحصل تلون فً منطقة  –األصفر 

اللون  بٌنما عندما ٌحصل التلون على طبقة الكٌوتكل فإنه ٌكون على شكل بقع ملونة وٌكون ترسٌبالحلمات 

مشابه لترسٌب البلورات الكلسٌة على طول المنطقة الؽنٌة بالكالسٌوم وعندما تترسب الصبؽة فً المناطق 

 الخارجٌة للصدفة تكون سهلة اإلزالة و المسح .

  Calcium metabolismتمثيل الكالسيوم أو أيض الكالسيوم 

بٌضة  250مكن القول أن الدجاجة التً تنتج من خالل معرفة كمٌة الكالسٌوم الالزمة لتكوٌن قشرة البٌضة ٌ

مرة مما  20سنوٌاً تفرز كالسٌوم على شكل صدفة مؽلفة لمكونات البٌضة تخرج خارج جسم الدجاجة أكثر بـ 

ٌحتاجه جسم الدجاج وهذا الموضوع ٌحفز دراسة من أٌن تأتً هذه الكمٌات من الكالسٌوم وما هً مٌكانٌكٌة 

 سرعة تمثٌل الكالسٌوم .

ادر الكالسٌوم هً الؽذاء والدم والعظام ، وإن مصدر الكالسٌوم من الؽذاء والدم ٌتحدد بما تحتوٌه علٌقة مص

فً مرحلة تكوٌن القشرة فً حٌن أن دم الدجاج من الكالسٌوم ، علٌه ٌالحظ أن تركٌز الكالسٌوم ٌكون صفر 

الحالة تحدث إذا لم ٌتم تعوٌض مل دم وهذه  100ملؽم كالسٌوم لكل  30-20الدجاج البٌاض ٌحتوي على 

 الكالسٌوم من مصادر أخرى )أي بقاء تركٌز الكالسٌوم صفر فً الدم( .

 medullaryالمصدر الثالث للكالسٌوم هو العظام حٌث ٌجد فً الدجاج نوع من العظام ٌسمى بالعظام اللبٌة 

bones  لى شكل بلورات صؽٌرة تمثل اللبٌة عوهذه العظام توجد فً داخل العظام الطوٌلة وتكون العظام

مخازن احتٌاطٌة للكالسٌوم ٌتم السحب منها فً حالة نقص تركٌز الكالسٌوم فً األمعاء والدم من خالل تأثٌرات 

 هرمونٌة .

 -العوامل المؤثرة فً عملٌة تمثٌل الكالسٌوم : ٌؤثر فً عملٌة أٌض الكالسٌوم المركبات التالٌة :

على مستوى  PTH: ٌحافظ هرمون  Parathyroid hormone (PTH)هرمون جارات الدرقٌة  -1

الذي  reabsorptionثابت للكالسٌوم فً بالزما الدم من خالل رفع قابلٌة إعادة امتصاص الكالسٌوم 

بتحوٌل مخزون العظام من الكالسٌوم  PTHمن الممكن أن ٌفرز من الكلٌة وٌعاد إلى البالزما وٌقوم 

لتأثٌر على الؽدة القشرٌة فً تحدٌد كمٌات الكالسٌوم المفرزة من إلى البالزما فضالً عن دوره فً ا

 الؽدة القشرٌة خالل عملٌة تكوٌن الصدفة .

وهذا الهرمون ٌعمل ٌفرز هذا الهرمون من الؽدة الؽلصمٌة  Calcitonin (CT)هرمون الكالسٌتونٌن  -2

رتفع نتٌجة عمل على تخفٌض امتصاص الكالسٌوم وهذا ٌؤدي إلى خفض تركٌز الكالسٌوم الذي ٌ

 . PTHهرمون 
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-dihydroxycholecalciferol (1,25-1,25: ٌعتبر الشكل الفعال لهذا الفٌتامٌن Dفٌتامٌن  -3

DHCC)  ضروري جداً لعملٌات تمثٌل الكالسٌوم والفوسفور فً عظام الطٌور وهذا الفٌتامٌن ٌعمل

نقل الفعال للكالسٌوم من ( على تفعٌل دور الDHCC. ٌعمل فٌتامٌن ) PTHبشكل مستقل عن هرمون 

األمعاء إلى الدم عندما ٌكون تركٌز الكالسٌوم واطئ بٌنما ٌتم نقل الكالسٌوم من األمعاء إلى الدم بشكل 

على  Dؼٌر فعال عندما ٌكون تركٌز الكالسٌوم فً األمعاء عالً ونتٌجة لوجود مستقبالت فٌتامٌن 

وعمله تقود إلى تأثٌر إفراز هرمون  Dٌل فٌتامٌن الؽدد جارات الدرقٌة ساد االعتقاد بأن عملٌة تمث

PTH  أو أن فٌتامٌنD  ٌساعد على إفراز هرمونPTH . 

 


