
 

 

       قٍم االوراض الؽُٕاوٓ

 الماقج :فٍلعح ذىاٌل َذلقٕػ اصطىاعٓ

 الصاوٕح :المهؼلح

 مكني الماقج : عثك الثه اؼمك وُنْ 

                                                                                           اللقة مكني مٍاعك

 

كج ذرضلللمه ذرلللاشه الؽُٕاولللاخ   َتقا ٌلللا عثلللانج عللله عملٕلللح ؼُٕٔلللح م قللل :الرىاٌلللل 

َتُاٌللطرً ٔضللمه الرللايه الؽللٓ الؽاللاع علللّ الىللُو ملله الللىَام   َا وقللها    َٔللرم 

الرىاٌل عىك الؽُٕاواخ الىناعٕح ٔرلىاَض فلهقٔه مله ظىٍلٕه مفرلالٕه   َتألُنج  ق  

ت ح تاذؽاق ـلٕرٕه ذىاٌلٕرٕه ممكهج َمؤوصح   لررُٔه كايه ؼٓ مه كايىاخ ؼٕح  ـهِ ذا

 للىُو واًٍ   ٌَاتقح لٍا فٓ الُظُق .

 

: ٌُ ال لم المْ ٍٔلرم تكناٌلح الثىٕلح الرحلهٔؽٕح َالُعٕإلح ل ظٍلىج  َفٍلعح الرىاٌل 

الرىاٌلٕح َللك كمؽألح للررامل الُعٕآ تٕه مىطقرٓ ما ذؽد المٍلاق َالدلكج الىفامٕلح 

 ) ٌَهمُواذٍا المفرلاح ( مع الدكق العىٍٕح الهيٍٕٕح . 

 

َان الىمُ ٔرم ذؽد الٍلٕطهج الٍهمُوٕلح للملك فاولً مله المٍلم االرلسو َقناٌلح          

  :الٍهمللُنالٍهمُوللاخ لاخ ال سقللح المثابللهج تالرىاٌللل . الٍهمُوللاخ ٔمرلله  ن ٔ لله  

تأوً  ماقج كٕمٕأَح ذىرط فٓ ظى  مه العٍم )) مٍاؼح مؽكقج (( َذىرحه  َ ذىرقل إلّ 

ا الٕح الؽُٕٔلح َذمٕلل الن ذرملل ف لل اءظلىا  المرُولح مٍاؼح  ـهِ ؼٕس ذؤشه علّ ال

لل ضُ .ؼٕس إن الٍهمُواخ ذىظم م كم اءف ام الؽُٕٔح الم ٕىلح ) ذقلل  ؼلُم الفألّ َ 

ذىٔلللك ( َلرىٍلللا ال ذ لللىْ راقلللح لل ملٕلللح َال ذثلللكْ  الرالللاعسخ االٔضلللٕح . فلللٓ علللا  

 علّ الؽُٕان .  لكه تُنقَ تان الفإٔرٕه ذرُوان ماقج ذكَن فٓ الك  َذؤشه5775

 

تأوللً ال لللم الللمْ ٔفللر   Endocrinologyَٔ لله  علللم الٍهمُوللاخ الؽٕللُْ          

 تالررامل الرٕمٕاَْ للعٍم.

 

 I - ذحفٕ  الٍهمُن َعضُ افهاوي 

ٌىللاط رلله  ذقلٕكٔللح مٍللر ملح لرحللفٕ  عضللُ افللهاو ٌهمللُن مللا   َملله شللم         

 -ٕح :ذحفٕ  رثٕ ح ٌما الٍهمُن َذرم تالىقار الرال

اوالح ال ضُ ) الدلكج ( َذلرم تاوالرٍلا ظهاؼٕلا   شلم ذلكني كلل الردٕلهاخ الرلٓ ذطله   -5 

عللّ الؽٕللُان ظلها  االوالللح ٌللمي َكلملك ٔللرم الرأكلك ملله ذرللهان االعلها  ورٕعللح الوالللح 

 ال ضُ واًٍ .



وناعح ال ضُ   َذرم تىناعح ال ضُ المٍرأصلل ٌلاتقا . َمسؼظلح علُقج الألااخ  -2 

 ورٕعح اوالح ٌما ال ضُ .  الرٓ فقكخ

فأل َذىقٕح َقناٌح ذاشٕه ـسصح ال ضُ شلم ذؽقله لؽٕلُان ملا َقناٌلح الرلاشٕهاخ  -3

الرٓ ذطه  ظها  الؽقه . فالا كاود محاتٍح للأااخ الرلٓ َظلكخ عىلك وناعلح ال ضلُ   

 فٍما ٔ ىٓ ان ٌمي الفسصح ذمصل ٌهمُن ما ماهو مه ٌما ال ضُ . 

 

II - خ اورقام الٍهمُوا 

ذفرلف ره  اورقام الٍهمُواخ تلاـرس  اوُاعٍلا َرثٕ رٍلا َذؽرلُْ تسوملا اللك         

علللّ ؼُامللل ـاصللح للٍهمُوللاخ ٌللٓ الرلُتُٕلٕىللاخ الهاتطللح   َٔ للك مصللل ٌللما االنذثللار 

للٍهمُواخ فٓ تهَذٕىاخ الثسوما عامس مؽكقا مه اورحلانٌا ـلسم اءوٍلعح المفرلالح . 

ٔطٕل مه فرهج ذاشٕهاذٍا . َٔرُن الحرل المهذثط للٍهملُن يلٓ  َكملك فان ٌما االنذثار

ف ام علّ مٍرُِ قاـل الفلٕح   َٔعة ذؽُٔلً إلّ الحرل الؽه ؼرّ ٔرمره مله ذٍللٕط 

 ف لً علّ االعضا  الٍك  . 

ان مُقللع اٌللرس  اَ الرقثللل الم للٕه فللٓ ال ضللُ الٍللك  ٔللهتط اَ ٔاـللم اـرٕانٔللا          

حايً الؽُْٕ اَ ضمه  ْ ظى  مه الفلٕح كفطُج اَلّ لا لل الٍهمُن المؽكق ضمه ي

الٍهمللُن . امللا الفطللُج الصاوٕللح لا لللً فٍللٓ عملللً علللّ ذؽإللى اوللىٔم االقٔىأللل ٌللأرلٕى 

Adenyle cyclase  فللٓ الٍللطػ الللكاـلٓ لدحللا  الفلٕللح لدلله  ذؽُٔللل االقٔىٌُللٕه

( الللمْ cAMP)( إلللّ االقٔىٌُللٕه اؼللاقْ الاٌُللاُن الللكايهْ ATPشسشللٓ الاٍللاُن )

 ُٔفه راقح لرأىٕع الثهَذٕه .

 

 

 

 III - ذىظٕم افهاو الٍهمُن 

  -ٔ رمك ذىظٕم افهاو الٍهمُن علّ عكج مرىىاخ ٌَٓ :     

  ؼٕللس ان ذللكنض ذهكٕللى المللاقج المىرعللح  Humoral controlالٍللٕطهج الفلطٕللح -5

ٌللُ ان  أضللا ٌللُ َاؼللك ملله اتٍللط رلله  الٍللٕطهج الرللٓ وارلله تٍللا . َكمصللام علللّ للللك

انذااو مٍرُِ ٌره الرلُكُو فٓ العٍم ٔثكْ  اوطس  ٌهمُن االوٍُلٕه ) الٍهملُن 

الفللافل لٍللره الللك  ( . ٌَللما الٍهمللُن ٍٔللٍل ؼهكللح الرلُكللُو ـللسم يحللا  الفلٕللح 

َتالرللالٓ فللان الرلُكللُو امللا ان ٔمصللل اَ ٔفللىن علللّ بللرل كسٔرللُظٕه   َامللا اوفاللا  

ُِ الطثٕ للٓ ٌللُ  ٔللؤشه تالرللالٓ فللٓ اوطللس  مٍللرُِ الرلُكللُو إلللّ اقللل ملله المٍللر

ٌَللُ الٍهمللُن الهافللع لمٍللرُِ الٍللره فللٓ الللك  مٍللثثا فللٓ  Glucagonالرلُكللاكُن 

الىٍألح فللٓ اوطللس  الٍللره ملله مُاقللع ـىوللً كرسٔرللُظٕه فللٓ الرثللك لٕهظللع الٍللره إلللّ 

 مٍرُاي الطثٕ ٓ . 

 



ملُن ملا ٔلؤشه   ؼٕلس ان ذهكٕلى ٌه Feed back mechanismالردمٔلح ال رٍلٕح  -2

علّ ذهكٕلى ٌهملُن شلان. َكمصلام علٍٕلا ٌلُ ٌهمُولاخ الال  االملامٓ للدلكج الىفامٕلح 

َالرللٓ ذللىظم افللهاو ٌهمُوللاخ ملله يللكق اـللهِ ؼٕللس ان االـٕللهج ذصللثط افللهاو ٌهمُوللاخ 

الالل  االمللامٓ علله رهٔللا ذاشٕهٌللا علللّ ٌهمُوللاخ ذؽللد المٍللاق َالرللٓ ذٍللمّ عُامللل 

 . ج ال أثٕحالٍٕطه -3االوطس  اَ الرصثٕط . 

 

 الٍهمُواخ لاخ ال سقح تالرىاٌل  

 

الٍهمُوللاخ المُظللُقج فللٓ العٍللم ٔمرلله ان ذللؤشه َتطهٔقللح يٕلله مثابللهج علللّ         

الرىاٌللل علله رهٔللا الرللاشٕه فللٓ ذدٕلله الثٕوللح العٍللمٕح اَ علله رهٔللا ذحللعٕع اَ اعاقللح 

اخ اـهِ مه الرمصل الدمايٓ فٓ العٍم اَ عه رهٔا امرأاص اَ اعاقح مُاق َكٕمٕأَ

 َالّ العٍم .

 Hypothalamus  &Releasingذؽللللد المٍللللاق ٌَهمُوللللاخ االوطللللس   -5

Hormone   

 Releasing factorsذاهو ٌمي الٍهمُواخ اَ كملا ذٍلمّ ت ُاملل اوطلس            

المْ ٌُ ظى  مه  Hypothalamusمه ـسٔا مرفأأح مُظُقج فٓ ذؽد المٍاق 

َذ لللك عُاملللل االوطلللس  ؼلقلللح الُصلللل تلللٕه .  Diencephaloneاللللكمال المىرحللله 

االف ام َالراشٕهاخ ال أثٕح الفانظٕح َكٕإح ذؽُٔلٍا إلّ ذلاشٕهاخ ٌهمُوٕلح . فرؽلد 

المٍاق ٍٔاعك الؽالح الٍهمُوٕلح الكاـلٕلح للؽٕلُان مله ؼٕلس اولً ٍٔلرلم مؤشهاذلً مله 

  الرؽإللىاخ لاخ الرقثللل الفللانظٓ َٔرللهظم ٌللمي االؼٍاٌللاخ تاورللاض عُامللل اوطللس

َالرٓ ٌٓ ) ملُاق فٍلُٕلُظٕح ذؽالى اَ ذ ٕلا اوطلس  ٌهمُولاخ الال  االملامٓ مله 

 الدكج الىفامٕح (. َذىظٕم افهاوٌا ٔرم تُاٌطح مرىىح الردمٔح ال رٍٕح .

ان عُاملل االوطلس  اَ االعاقلح ذؽلد  -َٔمره ذلفٕ  ال ملٕح اعسي تما ٔلٓ :        

  -المٍاقٔح ٌٓ :

 ٔا ال أثٕح لرؽد المٍاق .مُاق ذىرط ضمه الفس -  

ذىقل اٌال مؽاَن ٌمي الفسٔا ال أثٕح ) عه رهٔا الىٍأاخ ال أثٕح المألكني  - ب 

 . ) 

ذىرقلل عله رهٔلا  -ذطلا مه الىٍأاخ ال أثٕح اٌلرعاتح لؽلافى عألثٓ مسيلم . ق -ض

اَعٕللح تاتٕللح مرفأأللح إلللّ ـسٔللا الالل  االمللامٓ الىفللامٓ الللمْ ٍٔللرعٕة تللارس  

 المُافا ل امل االوطس  االذٓ الًٕ . الٍهمُن 

 الدكج الىفامٕح ٌَهمُواذٍا  -2

ذقلللع الدلللكج الىفامٕلللح فلللٓ اوفالللا  عظملللٓ عللللّ قاعلللكج اللللكمال ٍٔلللمّ ٌلللما        

االوفاا  تلالؽاهج الىفامٕلح اَ ا الٍلهض الرهكلٓ ا. ٌَلٓ ذحلمل عللّ فل  املامٓ 

ضلافح للاأللٕه َفل  ـلالٓ . َقلك ٔقٍللمٍا ت لل الثلاؼصٕه إللّ فلل  ٌَلطٓ أضلا ا

 الٍاتقٕه . المٍم ان الاإٔه االَلٕٕه ٔقٍمان اكصه إلّ اظىا  مرمٕىج اـهِ .



ان الالل  االمللامٓ ٔرللُن يٕلله مللىَق تامللكاقاخ عأللثٕح ملله ذؽللد المٍللاق .          

َالكلٕل المرلُفه ؼالٕلا ٌلُ ان علكقا مله الظلُاٌه الرىاٌللٕح ٔؽرملل ان ٍٔلٕطه علٍٕلا 

الال  االملامٓ الىفلامٓ تلافهاو ٌلما الٍهملُن اَ  تُاٌطح تُاعس عأثٕح ذؤبه إلّ

لاط . َللللك ترٌُللط ذؽللد المٍللاق الللمْ ذىرٍللٓ الٕللً الثُاعللس ال أللثٕح شللم ذؽللُم إلللّ 

ٌهمُواخ اوطس  ذىقل ـسم قَني تاتٕح ـاصلح إللّ الال  االملامٓ الىفلامٓ الرلس  

نج ٌهمُواذللً . اْ اوللً ال ٔطلللا  ْ ٌهمللُن ملله الدللكج الىفامٕللح )كرللل( تللكَن ابللا

 مثابهج اَ يٕه مثابهج ذاذٍٕا مه الثٕوح الفانظٕح ) قاـل َـانض العٍم ( . 

َمصللل ٌللمي االبللاناخ ٔمرلله ان ذرللُن مُظٍللح امللا للالل  االمللامٓ َذألللً كمللا         

اٌلاىا اَ ذرُن مُظٍلح للال  الىفلامٓ . ٌَىلا ذرلُن المحلرلح اٌلٍل وٍلثٕا   َلللك 

. َتٍلللما فلللان الطللللة عللللّ اوطلللس  الملللرسط ٌلللما الاللل  املللكاقاخ عألللثٕح مثابلللهج 

االَكٍٕرٌُٕه مصس ٔمره ان ٔعاب تُقرً . َقك اككخ ت ل الثؽُز تما الٔقثل الحلك 

تللان الالل  الفلاللٓ الىفللامٓ ٔفللك  كمفللىن فقللط للٍهمُوللاخ المأللى ح ؼقٕقللح فللٓ 

Paraventricular  فللٓ الللكمال   َفللٓ االظٍللا  ال أللثٕح فللُ  الثأللهٔح لمىطقللح

الثألهْ الىفلامٓ إللّ  –اط ذىقل ٌمي عللّ رلُم المٍلان فلُ  ذؽد المٍاق . َمه ٌى

 الاهاياخ الكمُٔح المرعاَنج فٓ الا  الفلآ . 

علمللا تللان المٍللان اعللسي ٔللهتط الالل  الفلاللٓ الىفللامٓ ذؽللد المٍللاق ٌللما             

َٔحرا الا  الفلالٓ الىفلامٓ مله اللكمال المىرحله . َظلى  مىلً ا العلى  ال ألثٓ 

Pars nervosa  ٔرُن مىَقا تامكاقاخ عأثٕح عه رهٔا الٍلُٔا الىفلامٓ مله ا

 المىطقح ذؽد المٍاقٔح .

 الا  االمامٓ الىفامٓ : 

ٔقرهغ ت ل المؤلإه ذقٍٕم الا  االمامٓ الىفامٓ ـلُٔا إلّ شسشح اوُاو             

: ٌَٓ اكثله  Chromophobesالفسٔا الىافهج لسصثال  - ممٕىج مه الفسٔا ٌٓ :  

سز ٌَمٕد كلملك ل لك  قثلُم ؼثٕثاذٍلا ألح صلثدح تلىاً ٌلٍُلح ذقثلل المىطقرلٕه الص

: َذرُن اصلده  Acidophils cellsالفسٔا الٕاح االلُان الؽامضٕح  - االـهذٕه . ب

الفسٔلا  -مه مىطقح الفسٔا الرالٕح   َؼثٕثاخ ـسٔاٌا ذرقثلل الألثداخ الؽامضلٕح . ض

: َذرقثل ؼثٕثاخ ـسٔاٌا االلُان القاعكٔح  Basophils cellsالٕاح االلُان القاعكٔح 

. ان معلامٕع الفسٔلا ) ب   ض ( ٔرُولان مالهوذٕه فلٓ ؼلٕه ان المعمُعلح االَللّ لللم 

 ذؽكق قاتلٕرٍا االفهاؤح لؽك االن . 

: ٔالللهو الاللل  االملللامٓ الىفلللامٓ م قلللك  ٌهمُولللاخ الاللل  االملللامٓ الىفلللامٓ       

 Gonadotrophic Hormonesلٕح االٌاٌللٕح الٍهمُوللاخ مدللمٔاخ الدللكق الرىاٌلل

 -Follicleَاللللمْ ٔحلللمل عللللّ ٌهملللُوٕه ٌملللا الٍهملللُن المؽالللى للؽُٔألللسخ 

Stimulating H َاـرأللللانا .FSH  ٌَهمللللُن الرثللللُٔلLuteinizing 

Hormone  َاـرأاناLH  . 

َافللهاو ٌللمٔه الٍهمللُوٕه ٔرللُن ذؽللد ٌللٕطهج ٌهمُوللاخ االوطللس  ذؽللد              

َتُاٌطح مرىىح ذدمٔح عرٍٕح َالرٓ ذحلمل عللّ ٌهمُولاخ الدلكق الرىاٌللٕح المٍاقٔح 



االٌاٌلٕح . َٔالهوان مله الفسٔلا الٕالح االصلثال القاعكٔلح للال  االملامٓ الىفللامٓ . 

. المالهو عىلك  LHعلما اوٍملا ٔالهوان مله الدلكج الىفامٕلح لللمكه أضلا َٔألطلػ للل

. Interstitial cell – stimulating Hاللمكه تلالٍهمُن المؽالى للفسٔلا الثٕىٕلح 

ٔؽه  ومُ َذطُن الؽُٔألح مه المهاؼل االَلّ  FSH. ان الـ  ICSHَاـرأانا 

َالّ مهؼلح ماقثل الرثُٔل َٔؽكز ذدٕهاخ ؼُٕٔح مصلل ؤلاقج اٌلرٍسط االَكٍلعٕه 

َؤاقج ذأىٕع الثهَذٕه َتفاصح فٓ ـسٔلا الدلس  الؽُٔأللٓ . َفلٓ اللمكُن ٍٔلثة 

 الؽُٕاواخ المىُٔح .فٓ ومُ َوضُض 

فاوللً ٍٔللثة اكرمللام ومللُ الؽُٔأللسخ تاذعللاي وضللُظٍا َٔرللُن  LHامللا الللـ           

اٌإٌا للرثُٔل َلللك تُاٌلطح ذدمٔلح عرٍلٕح مُظثلح مله االٌلرهَظٕه عللّ ذؽلد 

َلللً قَن فللٓ الرطللُن االترللكايٓ للعٍللم  LHالمٍللاق مٍللثثا فللٓ اوطللس  ٌهمللُن الللـ 

ٌلُ الٍهملُن الصاللس المالهو مله الال  االملامٓ  Prolactinاالصاه . الثلهَالكرٕه 

الىفامٓ   ٌَُ ٔالهو مله الفسٔلا االلٕالح للألثداخ الؽامضلٕح ٍَٔلمّ مؽالى ذرلُٔه 

الؽلٕة كملك ٔ مل تالر اَن مع االٌلرهَظٕه فلٓ وملُ َذطلُٔه العٍلاو القىلُْ للدلكج 

ٔأللٓ الؽُ –اللثىٕح   َٔ ملل ملع الثهَظٍلرٕهَن عللّ وملُ َذطلُن العٍلاو الاألٓ 

للدللكج اللثىٕللح .أضللا لللً ذللاشٕه مؽاللى علللّ ومللُ َتقللا  العٍللم االصللاه فللٓ ت للل 

 الؽُٕاواخ .

 

 الا  الفلآ الىفامٓ

المْ  Oxytocineَٔاهو ٌهمُن االَكٍٕرٌُٕه  ٌهمُواخ الا  الفلآ الىفامٓ 

ٔأللىع فللٓ االظٍللا  ال أللثٕح العانتطٕىٕللح لرؽللد المٍللاق   َٔىقللل علللّ رللُم مؽللاَن 

الىفامٓ إلّ الاهاياخ الكمُٔح المعاَنج فلٓ الال   –ثٓ فُ  الثأهْ المٍان ال أ

الفلآ . َٔفىن ٌىاط مرؽكا مع تهَذٕه ناتط . َف لً ٌُ اوً ٍٔثة ذقلأا فٓ رثقلح 

ال ضللسخ للعٍللاو الرىاٌلللٓ االوصللُْ َكللملك ـللسم الارللهج االـٕللهج ملله الؽمللل الذمللا  

الظٍانٔلح للؽُٔألسخ اللثىٕلح  – عملٕح الُضع كما اوً ٔؽاى ذقل  الفسٔلا ال ضللٕح

المُظُقج فٓ الدكج اللثىٕح مٍثثا وىَم الؽلٕلة . ان افلهاو ٌلما الٍهملُن ٔرلُن تا لل 

عأللثٓ او راٌللٓ وابللو علله ذٌُللع المٍثللل اشىللا  الللُالقج َكللملك تا للل االنضللاو . 

اَ مأٍللمّ تمضللاق االتالللح  Vassopressinالٍهمللُن الصللاوٓ ٌللُ الااٌُتهٍٔللٕه 

 لّ االواتٕة الثُلٕح المرُوح للرلٕح . المْ لً ف ل ع

 

 

 الٍهمُواخ العىٍٕح

ٔاهو المثٕل تألُنج نيٍٕلٕح ) َكلما الفألٕح َالدلكج الرظلهْ َالمحلٕمح (           

 -َذأىف إلّ : Steroidsصىاا مه المهكثاخ الكٌىٕح ذ ه  الٍرٕهَٔكاخ 

ـلٕللح   َذاللهو ملله ـسٔللا الدللس  الؽُٔألللٓ الكا Estrogensاالٌللرهَظٕىاخ  -5

للمثٕل كما َذاهو مه ـسٔا الدس  الأاها  مه العٍلم االصلاه فلٓ االوٍلان 



َالذالللهو مىلللً فلللٓ االتقلللان َاالفلللهاي َالى لللاض . َٔالللهو ـلللسم عمللله الطاُللللح 

َتمٍلرُٔاخ مىفاضللح ظللكا الن ذللؤشه عللّ ذطللُن اءوٍللعح الرىاٌلللٕح َافهاوٌللا 

 .  FSH, LHٔرُن ذؽد ذاشٕه الٍهمُواخ المدمٔح للمىاٌل 

 

 

َٔررُن مه ذاكٍك الثهٔعىٕىُلُن        Progesteronesلثهَظٍرٕهَواخ     -2

َٔاللهو ترمٕللاخ كثٕللهج ملله العٍللم االصللاه ؼٕللس ٔأللىع فللٓ الفسٔللا الؽثٕثٕللح 

الأللاها  َكللملك ٔاللهو ترمٕللاخ قلٕلللح ملله الفسٔللا الؽثٕثٕللح فللٓ الؽُٔأللسخ 

 المثٕضٕح َقثل الرثُٕٔل .

ذؽضلللٕه العٍلللاو الرىاٌللللٓ االوصلللُْ للعملللاو  ان االٌلللرهَظٕه مٍلللؤَم عللله           

َاالذؽاق الىاظػ تٕه الؽٕمه َالثُٔضح َمأ قثٍا مه ذرلُٔه الثٕضلح المفألثح   تٕىملا 

 الثهَظٍرٕهَن ٔرُن ضهَنٔا لسودهاي َاقامح الؽمل

الهٔسكٍٕه   ٌَُ الٍهمُن العىٍٓ الصالس   ٔالهو اعرٕاقٔلا فلٓ اَاـله الؽملل  -3

ٔرللُن لايثللا فللٓ المللا  . َقللك َظللك فللٓ مثللأل َٔىللرط ملله العٍللم االصللاه َ

الفىلللاؤه َاالفلللهاي يٕللله الؽُاملللل َفلللٓ مألللل اوصلللّ الرللللة عىلللك الحلللُٕو . 

ََعٕارً ٌُ اؼكاز اٌرهـا  فٓ انذاا  عظلم ال اولح تٍلثة ذرٍله الدضلانٔف 

الرُالظٕىٕح إلّ ـٕلُر ققٕقلح .فالٓ االتقلان َااليىلا  ٔهـلٓ المااصلل الؽهقإلح 

اللللُالقج تالر لللاَن ملللع الثهَظٍلللرٕهَن   تٕىملللا ٔ ٕلللا ال عىٔلللح لٌُٕلللع قىلللاج 

 الرقلأاخ الهؼمٕح المٍثثح تُاٌطح االٌرهَظٕه .

ٌللٓ معمُعللح ملله الٍهمُوللاخ الٍللرٕهَٔكٔح مٍللؤَلح علله  -االوللكنَظٕىاخ :  -4

اعٍلللان الألللااخ الرىاٌللللٓ المكهٔلللح   للللما ذ للله  تالٍهمُولللاخ المكهٔلللح نيلللم 

ولاخ ٌلُ الرٍرٍلرٕهَن َذالهو مله َظُقٌا فٓ االواز أضا . َاٌم ٌمي الٍهمُ

الىرحللهج تللٕه االواتٕللة المىُٔللح الكقٕقللح فللٓ  Leydig cellsالفسٔللا الثٕىٕللح 

ـإٔرٓ المكه َمه قحهج الرظهٔح اضافح الفهاوٌا مه المثلٕل َالمحلٕمح فلٓ 

االوللللاز اال ان ذاشٕهٌللللا يٕلللله ظللللٌُهْ لردلللللة الٍهمُوللللاخ االوصُٔللللح علٍٕللللا . 

كفاو العىٍلٓ اَ ملا ٔ له  تالهيثلح العىٍلٕح َاالوكنَظٕىاخ مٍؤَلح عله االول

عىك المكُن   ٌَٓ المٍؤَلح عله ذطلُن الألااخ العىٍلٕح الصاؤُلح المكهٔلح ) 

مصل ذضفم الأُخ َذُؤع الح ه (  فضس عه قَنٌا فٓ االٔل ال ا  للعٍلم 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

ٟ ٠ّىنٓ نْ إْ ظٙٛه إٌضٛط اٌغَٕال ُامل الرٓ ذؤشه علّ عٍُن الىضُض العىٍٓ:   

 ٠ىْٛ ٍو٠عبً نٚ ثط١ئبً ٚمٌه رؾذ رأص١و عٛاًِ ِقزٍفخ نّ٘ٙب:

عبكح وٍّب وبٔذ ؽ١بح اٌؾ١ٛاْ نلصو وٍّب نظٙو إٌضٛط اٌغَٕنٟ  وُو الؽُٕان:  -1

نثىو، ِٚضبي عٍٝ مٌه عٕنل اٌّنبعي ـ١ؾنلس عٕنل٘ب إٌضنٛط اٌغَٕنٟ ثن١ٓ اٌ نٙو 

عٕننل اٌفننأهح ـجعّننو شننٙو ٚنِننب  11اٌقننبٌِ ٚاٌَننبكً، ٚعٕننل اٌفننوً ـننٟ ٍننٓ اٌنن 

 شٙو٠ٓ.

  

ثعض اٌعوٚق اٌؾ١ٛا١ٔخ ٠ظٙو ٌنل٠ٙب إٌضنٛط اٌغَٕنٟ ِجىنواً ٚاٌنجعض : الٍسلح -2

ا٢فو ِٓ ٔفٌ اٌعوق ٠زأفو، ٚثٕبء عٍٝ ٘نٖ اٌعاللخ ـإٔٗ ٠ّىنٓ نْ ١ّٔني عنوٚق 



ٍو٠عخ إٌضٛط اٌغَٕٟ ٚنفوٜ ِزأفوح ٚ٘ننا ٔز١غنخ ٌٍزنأص١واد اٌج١ئ١نخ اٌّؾ١طنخ 

ي رؾَن١ٓ اٌ نوٚل اٌج١ئ١نخ ٠ّىنٓ نْ ٔصنً إٌنٝ ّٔنٛ ٚرطنٛه ثبٌؾ١ٛاْ ، ِٚٓ فال

ـٟ اٌّجب٠ض ٚ٘نا ثنلٚهٖ ٠َنوف ـنٟ  خٌٍؾ٠ٛصٍٍو٠ع ٌٍغَُ، ّٔٛ ٚرطٛه ٍو٠ع 

 ع١ٍّخ ظٙٛه كٚهح اٌ جك.

ٚ٘ٛ شول ٘نبَ ٚاٌننٞ ثنلٚهٖ ٠َنوف نٚ ٠جطني ع١ٍّنخ ظٙنٛه كٚهح وظا  الردمٔح:  -3

نٔظّخ ِقزٍفنخ ٌٍزؽن٠نخ،  اٌ جك عٕل اٌؾ١ٛأبد ِٓ اٌعوق اٌٛاؽل ِٚٛضٛعبد ـٟ

ـّضالً ٠ظٙو إٌضٛط اٌغَٕٟ ِجىواً عٕل اٌؾ١ٛأنبد اٌزنٟ ٠ىنْٛ ِنلِٓ ٌٙنب رؽن٠نخ 

ع١لح ِٚزٕٛعخ ٚثى١ّنخ وبـ١نخ ٠ٚعنيٜ اٌزنأص١و ا وجنو ٌظٙنٛه كٚهح اٌ نجك ٌٍّنٛاك 

اٌجوٚر١ٕ١ننخ خ فب ننخ ثعننض ا ؽّننبة ا ١ٕ١ِننخن اٌف١زب١ِٕننبد ٚا ِننالػ اٌّعل١ٔننخ 

 .إٌبكهح ٚؼ١و إٌبكهح

٠الؽنع عٕننل ا ؼٕنبَ اٌزنٟ ٠ىننْٛ ِنلِٓ ٌٙنب عٍننؿ وبِنً اٌمن١ُ اٌؽنا ١ننخ  ٚوض١نواً ِنب

 ٚع١ل إٌٛع١خ ظٙٛه كٚهح اٌ جك ٌل٠ٙب ِجىوح ـٟ اٌ ٙو اٌقبٌِ ٚاٌَبكً.

ٚونننٌه ثننلٚه٘ب رننلصو عٍننٝ ظٙننٛه نٚي كٚهح شننجك ٚثبٌزننبٌٟ الحللهَر المىاـٕللح:  -4

ـٟ إٌّنبلك اسٍنزٛا ١خ نٚ  عٍٝ إٌضٛط اٌغَٕٟ ـّضالً عٕل اٌؾ١ٛأبد اٌّٛعٛكح

شننجٗ اسٍننزٛا ١خ ٚاٌلاـئننخ، ـننإْ كٚهح اٌ ننجك رظٙننو عٕننل٘ب نثىننو ِّننب ٘ننٛ عٕننل 

 اٌؾ١ٛأبد اٌّٛعٛكح ـٟ إٌّبلك اٌ ّب١ٌخ ِٓ اٌمطت نٚ اٌجبهكح.

ٚن٠ضبً س٠ّىٓ نْ ٔمٍنً ِنٓ كٚهٖ عٍنٝ ظٙنٛه نٚي كٚهح شنجك الرأشٕه ال أثٓ:    -5

 جٍخ.ٌٍؾ١ٛأبد ٚونٌه ـٟ اٌّواد اٌّم

إْ ٘وِٛٔننبد اٌؽننلح اٌىظو٠ننخ رننلصو إ٠غبث١ننبً عٍننٝ ظٙننٛه نٚي  الرللأشٕه الٍهمللُوٓ: -6

كٚهح شجك ـّضالً عٕل اٌجنلء ثنإـواى ٘وِٛٔنبد ِنٓ اٌؽنلح اٌىظو٠نخ ـإٕٔنب ٔ نب٘ل نْ 

كٚهح اٌ ننجك رننأرٟ ِجىننواً ٚاٌعىننٌ  ننؾ١ؼ ٚثبٌزننبٌٟ ٔضننٛعبً عَٕنن١بً ِجىننواً نٚ 

 ِزأفواً.

 

 

 

 

 

 العٍاو الرىاٌلٓ اءوصُْ

 

 

 : للعٍاو الرىاٌلٓ اءوصُْ َعٕاران نيٍٕران ٌَما

 



 

 i.     إوراض الثُٔضاخ 

 

 

 .(إفهاو الٍهمُواخ العىٍٕح اءوصُٔح )ا ٌرهَظٕه َالثهَظٍرٕهَن    .2

 

 

 :ٔررُن العٍاو الرىاٌلٓ اءوصُْ مه

 

 

  المثٕل ـ قىاج المثٕل ـ الهؼم ـ عىا الهؼم ـ المٍثل ـ الارؽح الرىاٌلٕح 

 

 العٍاو الرىاٌلٓ فٓ الثقهج

 :المثٕل (1)

 

 

ٓ المىطقح القطىٕح مه الرعُٔف الثطىٓ ٌَُ عثانج عه وَض مه ٔقع المثٕل ف

 : المثأل َللمثٕل َعٕاران

 

 

 اءَلّ : إوراض الثُٔضاخ

 

 

 .(الصاوٕح : إفهاو الٍهمُواخ اءوصُٔح العىٍٕح )اءٌرهَظٕه َالثهَظٍرٕهَن

 

http://2.bp.blogspot.com/-HJqOiuwmjlo/Tn4HJoFW2jI/AAAAAAAAA74/za3uUWWItHo/s1600/New+%D8%B9%D8%B1%D8%B6+%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A+%D9%85%D9%86+Microsoft+PowerPoint0002.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-HJqOiuwmjlo/Tn4HJoFW2jI/AAAAAAAAA74/za3uUWWItHo/s1600/New+%D8%B9%D8%B1%D8%B6+%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A+%D9%85%D9%86+Microsoft+PowerPoint0002.jpg


 

 : َٔررُن المثٕل مه مىطقرٕه 

 

 

علّ وٍٕط ضا  َبثرح مه اءلٕا  قاـلٕح ٌَٓ الىفاو المْ ٔؽرُْ              ·

 ال أثٕح َاءَعٕح الكمُٔح

ـانظٕح ٌَٓ القحهج الرٓ ذؽرُْ علّ عكق كثٕه مه الؽُٔأسخ المثٕضٕح فٓ .

 مهاؼل مفرلاح مه الرطُن

 

 

الرهكٕة المعٍهْ للمثٕل ُٔضػ تاوً ٔرهكة مه ـسٔا رسيٕح مر ثح ذدطٓ     •

مه اءوٍعح الضامح اللٕإح ذ ه   ٌطػ المثٕل َُٔظك ذؽد ٌمي الطثقح مؽاظح

تالدسلح الثٕضا  شم رثقح قاعكٔح مرُوح مه اءوٍعح الضامح أضا. َٔؽرُِ لة 

 .المثٕل علّ اءَعٕح الكمُٔح َاءعأاب

 

 

ٔرثه ت ل مىٍا  ovarian folliclesٔؽرُْ المثٕل علّ الؽُٔأسخ المثٕضٕح    •

َذؽرُْ   َذاهو ٌهمُن اءٌرهَظٕهلررُن ؼُٔألح ظها    ـسم الكَنج الرىاٌلٕح

 .(Primary oocytes)علّ الثُٔضح ا تركايٕح 

 

ت ك ـهَض الثُٔضح مه الؽُٔألح ذرؽُم الؽُٔألح الّ العٍم            •

 َالمْ ٔثقّ فٓ المثٕل َٔاهو ٌهمُن الثهَظٍرهَن    corpus luteumاءصاه

(Progesterone) 

 

 

 Ovum and Egg Structure   الثُٔضح َالثٕضحذهكٕة 

 

 

 الرٓ ذرُود فٓ المثٕل ٌَٓ ظى  مه الثٕضح ova الثُٔضح ٌٓ الفلٕح الثٕضٕح    •

(Egg )  َالرّ ذرؽُم الّ تٕضح فٓ قىاج الثٕل ورٕعح لإلضافح اءيحٕح ؼُم

الثُٔضح. فثٕضح الكظاظح مصس ذؽرُِ علّ الفلٕح الثٕضٕح )صاان الثٕضح ( َتقٕح 

 .َالقحهج الرلٍٕح َيٕهٌا تما فٍٕا الثُٔضح ذٍمّ تالثٕضح اظىا  الثٕضح مه الىالم

 

ذؽرُِ الثُٔضح كأِ ـلٕح اـهِ علّ الدحا  الفلُْ كصٕه الفمسخ َالٍٕرُتسو      •



َالىُاج ٌَٓ ذ رثه مه الفسٔا الرثٕه فٓ اءوصّ   فؽعم الثُٔضح فٓ المثٕل ) قٓ 

 .( مٕرهَن 5مقانوح تالؽُٕان المىُْ)~ (مٕرهَن 222الصكٕٔاخ 

 

 

ان ٌٕرُتسو  الثُٔضح ٔ رثه فهٔك مه وُعً لما ٔؽرًُٔ مه مُاق مصل المػ     •

َ عكاق كثٕهج مه اءظٍا    َالؽثٕثاخ الأثدٕح َالؽثٕثاخ القحهٔح َالعلٕرُظٕه

َالهتٌُُٕماخ َاءؼما  الىَُٔح الهٔثُؤح تا ضافح الّ  ( الٍثؽٕح ) المٕرُكىكنٔا

 .ـهِ لرل ـلٕح كعٍاو ظُلعٓ َالحثرح اءوكَتسومٕح َيٕهٌاالرهاكٕة اءٌإٌح اء

 

 

 : Corpus Letuem العٍم اءصاه 

 

 

ت ك اواعان الؽُٔألح َؼكَز عملٕح ا تاضح ذرؽلل الفسٔا الكاـلٕح للؽُٔألح    

 theca )الفسٔا الؽثٕثٕح( َذرضاعف ـسٔا الؽُٔألح الفانظٕح )الفسٔا الدمكٔح

cells ) ح مه الفسٔا لاخ الأثدح الأاها  ذٍمّ تالعٍم اءصاه َالمْ لررُن كرل

ٔرُن ؼعمً محاتً لؽعم الؽُٔألح الىاضعح . عمه العٍم اءصاه ٔرُقف علّ 

ؼكَز الؽمل مه عكمً ف ىك ؼكَز الؽمل ٔؽراظ العٍم اءصاه تؽعمً ََعٕارً 

ٕاخ .. َفٓ ٌهمُن الثهَظٍرٕهَن رُام فرهج الؽمل فٓ م ظم الصكٔ  َالرٓ ٌٓ إوراض

 . ؼالح عك  ؼكَز الؽمل فئن العٍم اءصاه ٔرؽلل لرثك  قَنج ذىاٌلٕح ظكٔكج

 

 :قىاج المثٕل (2)

 

 

عثانج عه وَض مه اءواتٕة الملرُٔح مثطىح تدحا  مفارٓ ذمرك مه كًٕ المثٕل 

ٌم َقطهٌا 25-55ؼرّ وٍأح الهؼم القهٔة مه المثٕل َٔثلغ رُم ٌمي القىاج مه 

 _ :َذرهكة مه شسشح  ظىا  ملم 2  ؼُالٓ

 

 

 . القمع ٌَُ العى  المسصا للمثٕل ََعٕارً الرقار الثُٔضح ت ك إتاضرٍا -1

 

 

 .  وثُنج ٌَُ العى  اءٌَط مه قىاج المثٕل َالمران الٍلٕم لؽكَز ا ـأاب -2



 

 

الثهوؾ ٌَُ وقطح اذأام قىاج المثٕل تالهؼم ؼٕس ٔرؽرم فٓ إيس  قىاج  -3      

 . ؼرّ ذرٍٕأ تٕوح الهؼم الٌرقثالً ت ك ؼكَز عملٕح ا ـأاب لؽعى العىٕه المثٕل

 

 :الهؼم (3)

 

 

  وُاو الهؼم فٓ الصكٕٔاخ

 

 

ٌَٓ المىطقح الممركج مه وٍأح قىاج المثٕل ؼرّ عىا الهؼم َٔررُن الهؼم مه  

 . شسشح  ظىا    قهوٓ الهؼم َظٍم الهؼم َعىا الهؼم

 

 

ٓ ءظىا  الهؼم َكملك الحرل مه ؼُٕان إلّ آـه  وظه الحرل . َٔرااَخ الررُٔه الىٍث

المثٕل  مران إودهاي   َمه  ٌم َعايف الهؼم وقل الؽُٕاواخ المىُٔح إلّ قىاج

العىٕه   ٔقُ  تئفهاو اللثه الهؼمٓ لردمٔح العىٕه قثل ا ودهاي   ٔضا ٔقُ  تٍك 

 . ح العىٕهَإيس  قىاج عىا الهؼم ت ك ا ـأاب للمؽافظح علّ ٌسم

 

 

 :المٍثل (4)      

 

ٌَُ عضُ العماو فٓ اءوصّ ََعٕارً ممه للعىٕه عىك الُالقج َمران َضع الٍايل 

 . المىُْ عىك العماو فٓ م ظم الؽُٕاواخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Female reproductive systemالعٍاو الرىاٌلٓ االوصُْ 

 ٠زىْٛ ٘نا اٌغٙبى ِٓ :

  Ovaries (Ovary)ً اٌّج١ض١ٓ.اعضبء اٍب١ٍخ: ر ّ     .1

 اعضبء صب٠ٛٔخ : ر ًّ:     .2

   Fallopian tube or Oviductلٕبح اٌج١ض نٚـبٌٛة      

 اٌجوىؿن -اٌجٛق-ٚرضُ خاٌمّع    

   Uterusاٌوؽُ     

 عٕك اٌوؽُ -عَُ اٌوؽُ–٠ٚزىْٛ ِٓ :لؤب اٌوؽُ   

  Vaginaاٌّٙجً     

 Value اٌفزؾخ اٌزٕب١ٍٍخ اٌقبهع١خ    

 :Ovaryالمثٕل

٘ٛ عضٛ اٌزٕبًٍ اسٌٟٚ، شىٍٗ ٠ جٗ ؽجخ اٌٍٛى نٚ اٌفب ١ٌٛبء ، ٠ٚقزٍؿ ؽغّٗ ِٓ 

ّٚ٘ب  ؽَت ٔٛف اٌؾ١ٛاْ  ، ثً ٚعٕل ٔفٌ اٌؾ١ٛاْ، ٚؽَت ِواؽً كٚهح اٌ جك.

٠ٚورجطبْ ثغلاه اٌؾٛة ثٛاٍطخ اٌوثبل اٌّعٍك  ىٚعبْ ٚاؽل عٍٝ وً عبٔت اٌوؽُ،

 ٌٍّج١ض.

-4و ؽبًِ، ٠ىْٛ شىً ِج١ض اٌجموح ث١ضب٠ٚبً خِضً شىً اٌج١ضخن ثطٛي ـٟ اٌجموح اٌؽ١

ٍُ ٠مع ـٟ اٌزغ٠ٛؿ  1ٍُ ٍّىخ  2ٍُ ٚعوضٗ 3ٚلٌٛٗ ـٟ اٌّواح  . ٍُ 4ٍُ ٚلطو  6

ن رزىْٛ ِّٕٙب آسؾ اٌج٠ٛضبد Pelvic cavityـٟ اعٍٝ رغ٠ٛؿ اٌؾٛة خ نٌجطٕٟ

ث٠ٛضخ شٙو٠ب ـٝ  15-5 ث٠ٛضخ عٕل اٌجٍٛغ ؽ١ش رأفن ـٝ إٌّٛ ؽٛاٌٝ 44444ؽٛاٌٝ 

إؽلٜ اٌّج١ض١ٓ صُ رنثً ع١ّعٙب ربهوخ ث٠ٛضخ ٚاؽلح ـمط ٌزصً اٌٝ إٌضظ كافً 



ت ملٕح ؽ٠ٛصٍخ عواؾ اٌزٝ رزفغو ربهوخ اٌّج١ض اٌٝ لٕبح ـبٌٛة ـٝ ع١ٍّخ رَّٝ 

رٛعل اٌج٠ٛضبد ـٟ اٌّج١ض لجً اٌٛسكح، ٌٚىٓ إٌضظ ٌٙنٖ  .Ovulationالرثُٔل 

شٙون ٚثلا٠خ كٚهح  14إٌٝ  12ضظ اٌغَٕٟ عٕل اٌجٍٛغ خـٟ عّو اٌج٠ٛضبد ٠جلن ِع إٌ

  اٌ جك.

ث٠ٛضخ ٔبضغخ ٠ٍٕٛب ٠زُ رؾو٠و٘ب ثبٌزجبكي ث١ٓ اٌّج١ض١ٓ ـٝ  12ٚ رزىْٛ ـٝ اٌّونح 

 ٍٕخ فصٛثخ رىْٛ ـ١ٙب لبكهح عٍٝ اإلٔغبة.  35 -34ـزوح عّو ا ٔضٝ ٌزعطٝ ؽٛاٌٝ 

 

 ذهكٕة المثٕل:

لآ ِٓ اٌقال٠ب اٌج١ض١خ اس١ٌٚخ ِؽّٛهح ٍٚط ِبكح اٍب١ٍخ ٠زىْٛ اٌّج١ض ِٓ علك وج١و ع

ِلٌفخ ِٓ ١َٔظ ضبَ . ٍٚطؾٗ اٌقبهعٟ ِؽطٝ ثطجمخ ٚاؽلح ِٓ اٌقال٠ب اٌطال ١خ 

اٍفً اٌم وح رٛعل ِؾفظخ ١ٌف١خ رزىْٛ ِٓ ا١ٌبؾ ِٓ  اٌّىعجخ رعوؾ  ثبٌطالء اٌغوصِٟٛ.

 ج١ض ِٓ:٠زووت اٌّ. ا١ٌَٕظ اٌضبَ رلعٝ اٌؽالٌخ اٌّج١ض١خ اٌج١ضبء

  Cortexح القحه -1

  Medulla الىفاو -2

 القحهج:-5

عجبهح عٓ لجمخ هل١مخ ٍطؾ١خ ،ثٙب ٌِٛلاد ٌٍج١٠ٛضبد ، ث١ضبء اٌٍْٛ .رؾزٛٞ عٍٝ 

ـٟ ِواؽً ِقزٍفخ ِٓ إٌّٛ، ثبسضبـخ اٌٟ أٙب اٌّىبْ اٌنٞ  َلٕح الؽُٔأسخ االآسؾ 

رزىْٛ ـ١ٗ اٌج٠ٛضبد ِٚىبْ أزبط اٌٙوِٛٔبد اٌغ١َٕخ. رزأٌؿ اٌؾ٠ٛصٍخ اٌٛاؽلح ِٕٙب 

ِٓ ث١١ضخ رزىْٛ ِٓ لجمخ ٚاؽلح ِٓ اٌقال٠ب اٌّؾججخ ، ٚث١ٕٙب فال٠ب ِزطٛهح رفوى 

اٌّزىْٛ ِٓ فال٠ب لال ١خ ِىعجخ ِٓ ٘وِٛٔبد. رمع اٌم وح ث١ٓ اٌطالء اٌغوصِٟٛ 

 اٌقبهط ، ٚ اٌؽالٌخ اٌج١ضبء ِٓ اٌلافً ، ٟٚ٘ رؾ١ط ثبٌٕقبف

 الىفاو:

٠زىْٛ ِٓ أَغخ ضبِخ ١ٌف١خ ؼ١و ِٕزظّخ ٚشجىخ ِٓ اس١ٌالؾ اٌعصج١خ  ٠ّٚضً اٌغيء  

اٌؽٕٟ ثبسٚع١خ اٌل٠ِٛخ اٌّٛعٛكح ث١ٓ ١َٔظ ضبَ عضٍٟ اٌزٟ رلفً اٌّج١ض عٓ لو٠ك 

 ٚ٘ٛ اٌغيء اسوجو ِٓ اٌّج١ض ، رؾ١ط ثٗ اٌؽالٌخ اٌج١ضبء اٌَوح ،

 :ذرُٔه الؽُٔأسخ المثٕضٕح

رجلن ـٟ اٌّواؽً اسٌٟٚ ِٓ ؽ١بح اٌغ١ٕٓ ثبْ رٕمَُ اٌقال٠ب اس١ٌٚخ ٌٍّج١ض ٚاٌّعوٚـخ 

علح أمَبِبد. صُ رىجو ٘نٖ اٌقال٠ب ٌزىْٛ  Ooginaثبٌقال٠ب اٌغوص١ِٛخ اسٔض٠ٛخ 

. ٚثعل اْ رزىْٛ ٘نٖ اٌقال٠ب ٠ؾ١ط اٌٛسكح٠ٚزُ ٘نا لجً  Oocyteاٌج٠ٛضخ لجً إٌضظ 

ثىً ِٕٙب لجمخ ٚاؽلح ِٓ فال٠ب ِفٍطؾخ رَّٟ اٌقال٠ب اٌؾ٠ٛص١ٍخ ٌزى٠ٛٓ اٌؾ٠ٛصٍخ 

اٌزٟ رجمٟ ٍبوٕخ ـٟ اٌّج١ض ؽزٟ ٍٓ اٌجٍٛغ ٚعٕل٘ب رجلن  Primary follicleاس١ٌٚخ 

ثَجت فئٙب و١ّخ وج١وح ِٓ  ع١ٍّخ ٔضظ ٘نٖ اٌؾ٠ٛصالد ٚرىجو اٌج٠ٛضخ ـٟ اٌؾغُ

اٌّٛاك اٌؽنا ١خ ٚـٟ ٔفٌ اٌٛلذ ري٠ل اٌقال٠ب اٌؾ٠ٛص١ٍخ اٌّؾ١طخ ثبٌج٠ٛضخ عٓ لو٠ك 

اسٔ طبه اٌقٍٛٞ ٚرصجؼ فال٠ب ِىعجخ رىْٛ ِب ٠عوؾ ثبٌؾ٠ٛصٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

Secondary follicle   ٚ٘نٖ ثلٚه٘ب رىْٛ اٌؾ٠ٛصٍخ اٌضالص١خTertian follicle  

http://www.blogger.com/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6.ppt


ؽ٠ٛصٍخ شجٗ ٔبضغخ ِؾبلخ ثضالصخ لجمبد ِٓ اٌقال٠ب، ثعل مٌه رٕفصً ٟٚ٘ عجبهح عٓ 

 اٌج٠ٛضخ عٓ ٘نٖ اٌؾ٠ٛصٍخ ثٛاٍطخ ؼ بء ١ٍّه.

ٚعٕلِب رصً اٌؾ٠ٛصٍخ اٌٟ ؽغُ ِع١ٓ ٠جلن ـٟ ظٙٛه رغ٠ٛؿ ث١ٓ فال٠ب اٌؾ٠ٛصٍخ 

٠ّٚزٍٟء٘نا اٌزغ٠ٛؿ ثَب ً رفوىٖ فال٠ب اٌؾ٠ٛصٍخ ٔفَٙب ٚرىْٛ ِب ٠عوؾ ثؾ٠ٛصٍخ 

ٚثعل اسثبضخ ِجبشوح ٠ّزٍٟء رغ٠ٛؿ ؽ٠ٛصٍخ عواؾ   Graffian follicleعواؾ 

ثبٌقال٠ب اٌؾج١ج١خ اٌل٠ِٛخ اٌّجطٕخ ٌٍج٠ٛضخ ٚرىْٛ ثعل ـزوح لص١وح ِب ٠َّٟ ثبٌغَُ 

اٌلِٛٞ، اٌقال٠ب اٌّؽٍفخ ٌٍغَُ اٌلِٛٞ ِزؽ١وح ـٟ اٌ ىً ٚاٌٍْٛ ؽ١ش رزضبعؿ ٌزىْٛ 

 . Corpus leuteumَُ اس فو وزٍخ ِٓ اٌقال٠ب ماد  جؽخ  فواء رَّٟ اٌغ

٠زٛلؿ عّو اٌغَُ اس فو عٍٟ ؽلٚس اسفصبة ِٓ علِٗ ـعٕل ؽلٚس اسفصبة، 

٠ؾزفع اٌغَُ اس فو ثؾغّٗ ٚظب فٗ لٛي ـزوح اٌؾًّ ـٟ ع١ّع اٌضل١٠بد ِبعلا اٌق١ٛي 

شٙٛه ِٓ ثلا٠خ اٌؾًّ ٚـٟ ؽبٌخ علَ ؽلٚس اٌؾًّ ٠ضّو  5ؽ١ش ٠ضّو ثعل ؽٛاٌٟ 

ه٠غ١بً ربهوبً اصوٖ عٍٟ ١٘ئخ ٔمطخ ث١ضبء ٌعلح اٍبث١ع ؽَت ٔٛف اٌغَُ اس فو رل

 . Corpus albicansاٌؾ١ٛاْ ١ٌىْٛ ِب ٠عوؾ ثبٌغَُ اسث١ض 

 :َٔقُ  المثٕل تالُعايف الرالٕح

 أزبط اٌج٠ٛضبد    

  اٌو٠الو١َٓ - اٌجوعَزوْٚ - اسٍزوٚع١ٓ أزبط اٌٙوِٛٔبد اسٔض٠ٛخ:    

 

 :قىاج الثٕل

ىٚط ِٓ اسٔبث١ت اٌٍّز٠ٛخ ٚرعزجو لٕبح ل٠ٍٛخ ِزعوعخ رىضو ثٙب اسؼ ١خ   عجبهح عٓ

اٌّقبل١خ ٚاسٚع١خ اٌل٠ِٛخ ٚاس٘لاة.٠ٚقزٍؿ لٛي لٕبح اٌج١ض ـٟ اٌىب ٕبد اٌؾ١خ  

ٍُِ ، رعوؾ ـٟ اٌّونح ثمٕبرٟ  2ٍُ ٚلطو٘ب ؽٛاٌٟ  25-٠ٚ15جٍػ لٛي ٘نٖ اٌمٕبح ِٓ 

ج١ض  ٚاٌوؽُ  ، ؽ١ش رزصً وً لٕبح ثغبٔت ٚرمع ث١ٓ اٌّ.ن Fallopian tubesـبٌٛة خ

 :لٕبح اٌج١ض ِٓاٌوؽُ. رزىْٛ 

  Fembriaالقمع:  -1

رز١ّي اٌمٕبح ثبٌموة ِٓ اٌّج١ض ٌزّضً ـٛ٘خ لٕبح اٌج١ض ٚ ِٓاٌّزَع  عجبهح عٓ اٌغيء

ثٛعٛك رواو١ت شج١ٗ ثب ٘لاة اٚ اٌيٚا ل ا  جع١خ خاٌمّعن. رعًّ عٍٝ إٌزمبل اٌج٠ٛضخ 

ن ٚفوٚط اٌج٠ٛضخ ِٓ ؽ٠ٛصٍخ  Ovulationِٓ اٌّج١ض ثعل ؽلٚس ع١ٍّخ اٌزج٠ٛض خ

 عواؾ اٌٝ ٍطؼ اٌّج١ض

  Infudibulum الثُ : -2

ح اٌج١ض اٌٝ اٍفً ٠عًّ عٍٝ اٌزمبل اٌج٠ٛضخ ٚكـعٙب ثٛاٍطخ اٌٙلاة اٌّجطٕخ ٌمٕب

 اٌّج١ض، ٠زُ رقصت اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ٌٍج٠ٛضخ ـٟ ٘نا اٌغيء ِٓ اٌمٕبح.

  Ampullaالثهوؾ:  -3

عجبهح عيء ِٕزفـ ل١ٍال ـٟ  اٌضٍش ا ٚي ِٓ لٕبح اٌج١ض ٠عوؾ ثبٌمبهٚهح اٚ اٌّجٌٛخ 

 نٚاٌجوىؿ. ٚ٘ٛ ٔمطخ ارصبي لٕبح اٌّج١ض ثبٌوؽُ ؽ١ش ٠زؾىُ ـٟ إؼالق لٕبح اٌّج١ض

http://www.blogger.com/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6.ppt


صُ رىًّ اٌج٠ٛضخ  رؾووٙب ثلـع ِٓ ا٘لاة  ثعل ؽلٚس ع١ٍّخ اإلفصبة ٌؾغي اٌغ١ٕٓ،

 ا٠بَ ـٟ اإلَٔبْن 7-5لٕبح اٌج١ض اٌٝ اٍفً ثإرغبٖ اٌوؽُ خرَزؽوق 

عٕل ـؾص ِمطع عوضٟ ـٟ لٕنبح اٌّجن١ض، رؾنذ اٌّغٙنو ٠الؽنع أنٗ ٠زنأٌؿ ِنٓ صنالس 

،  Muscular ، ٍٚٚنننطٝ عضننن١ٍخ Serosaلجمنننبد ٚاضنننؾخ ٘نننٟ : فبهع١نننخ ِصننن١ٍخ 

 .  Mucosaٚكاف١ٍخ ِقبل١خ

  

ٚعٕل إٌظو رؾذ اٌزىج١و اٌمٛٞ ٠الؽع اْ ٘نٖ اٌطجمخ اٌق٠ٍٛخ رؾٛٞ ٔٛع١ٓ ِٓ اٌقال٠ب   

  Secretoryٚا فنوٜ إـواى٠نخ  Ciliated cellsاٌظٙبه٠نخ اٌجَن١طخ ، إؽنلاّ٘ب ٘لث١نخ 

cells  نلنٛاه كٚهح  ٠قزٍؿ علك٘ب ٚؽغّٙب ثبفزالؾ ِٕنبلك لٕنبح اٌّجن١ض ، ٚثنبفزالؾ

اٌ جك ثّب ٠ٕبٍت اٌطج١عخ اٌٛظ١ف١خ ٌّٕبلك لٕبح اٌّج١ض. ـّضال ٠يكاك علك اٌقال٠ب اٌٙلث١نخ 

ـٟ ِٕطمخ اٌمّع ، ٠ٚزٕبلص وٍّب ارغٕٙب ٔؾٛ ِٕطمخ اٌجوىؿ . اِب اٌقال٠ب اإلـواى٠خ ـ١ىْٛ 

 علك٘ب ـٟ ِٕطمزٟ اسِجٛس ٚاٌجوىؿ اوضو ِّب ٘ٛ ع١ٍٗ ـٟ ِٕطمخ اٌمّع .

 :اج المثٕل تالُعايف الرالٕحَذقُ  قى

 ٔمً اٌج٠ٛضخ ٚاٌؾ١ٛاْ إٌّٛٞ ٌّىبْ اسفصبة        

 ِىبْ ؽلٚس اسفصبة        

 ِىبْ ؽلٚس اٌزؽ١واد اس١ٌٚخ ٌٍؾ١ٛاْ لجً اسفصبة        

 ِىبْ اسٔمَبِبد اس١ٌٚخ ٌٍيا٠غٛد         

 وؽُِىبْ اسٌٟٚ ٌّٕٛ اٌغ١ٕٓ لجً أزمبٌٗ اٌٟ اٌ        

 :Uterusالهؼم  

.  عجبهح عٓ عَُ ٚعب ٟ ٠ّٚزل ِٓ ٔٙب٠خ لٕبح اٌج١ض ؽزٟ عٕك اٌوؽُ لٛي اٌوؽُ

 ٠5قزٍؿ شىً ٚؽغُ اٌوؽُ ِٓ ؽ١ٛاْ سفو ٚؽَت ِواؽً كٚهح اٌ جك. لٌٛٗ ؽٛاٌٟ 

ٍُ، ٚثٗ لؤبْ، ن٠ّٓ ٚن٠َو ٚوأّٔٙب لؤٟ وجش، ٚـٟ اسَٔبْ عجبهح عٓ و١ٌ عضٍٟ 

ن ٚثطبٔخ Myometriumلجمز١ٓ لجمخ فبهع١خ عض١ٍخ خ١ٍّه  ٠زىْٛ علاهح ِٓ 

ن ٚ٘نٖ رزىْٛ ِٓ لجمز١ٓ اٍب١ٍخ ٚافوٜ أزمب١ٌخ Endometriumاٌوؽُ اٌلاف١ٍخ خ

 : َٔرهكة الهؼم مه االظىا  الرالٕح. رزؽ١و ٍّىٙب ؽَت اٌلٚهح اٌزٕب١ٍٍخ

 Uterus hornsلوْٚ اٌوؽُ     -1

  Uterus body عَُ اٌوؽُ    -2

  Cervix وؽُعٕك اٌ    -3

٠ٚزفبٚد اٌزى٠ٛٓ اٌج١ٕٟ سعياء اٌوؽُ ٚونٌه اٌ ىً رجعبً ٌٕٛف اٌؾ١ٛاْ، ـٕغلٖ ل٠ًٛ ـٟ 

ٍُ ؽ١ش ر ىً لوْٚ اٌوؽُ ـٟ اسثمبه  34-25اسثمبه ٚاٌق١ٛي ٠زواٚػ لٌٛٗ ث١ٓ 

% ِٓ لٛي اٌوؽُ اٌىٍٟ.ؽغُ اٌوؽُ 54% ِٓ اٌوؽُ ـٟ اٌق١ٛي رىْٛ 04 -14ؽٛاٌٟ 

صؿ ؽغّٗ ـٟ اسثمبه ٚاٌق١ٛي.ِٚع ٔٙب٠خ اٌؾًّ، ٠ىْٛ اٌوؽُ ـٟ اسؼٕبَ نلً ِٓ ٔ

وؽُ، ٚن٠ضبً عٍٝ ٍٛا ً ِٓ  44إٌٝ  35ِؾز٠ٛبً عٍٝ عغً ثٛىْ ٠زواٚػ ِب ث١ٓ 

 وؽُ. 5وؽُ، ٚنَٔغخ ِ ١ّ١خ ٠صً ٚىٔٙب إٌٝ  34إٌٝ 24

 

 :َذحهٔؽٕا ٔرهكة مه 



٠لعُ اٌمٕبح اٌزٕب١ٍٍخ ٘نا اٌؽ بء اٌنٞ  اِزلاكا ١ٌٍَٕظ اٌظٙبهٞلجمخ فبهع١خ ِص١ٍخ:  -5

  ٠ٚؾ١ط ثٙب ٚاٌنٞ ٠عوؾ عٕل ِٕطمخ اٌوؽُ ثبٌوثبل اٌعو٠ض .

رضننُ ثنن١ٓ ل١برٙننب ؽننيِز١ٓ ِننٓ ا ١ٌننبؾ اٌعضنن١ٍخ اٌط١ٌٛننخ   لجمننخ عضنن١ٍخ هؽ١ّننخ: -2

،  ٚاٌٍّفب٠ٚننخٚاٌلا و٠ننخ ، ٠ٚؾصننواْ ث١ّٕٙننب لجمننخ ٚعب ١ننخ ؼ١ٕننخ ثننبي نٚع١ننخ اٌل٠ِٛننخ ، 

ٟٚ٘ اٌَّئٌٛخ عٓ أمجبة اٌوؽُ فالي ـزنوح اٌ نجك ١ٌٍَٕظ اٌضبَ . إضبـخٚا عصبة ، 

ٚاٌغّبف عٕل رؾل٠ل ٔ بل اٌوؽُ فالي ـزنوح اٌ نجك، رَنبعل عٍنٟ كـنع اٌغٕن١ٓ ِنٓ اٌنوؽُ 

 اٌٛسكح. نصٕبء

ِٓ ثطبٔخ ظٙبه٠خ رجطٓ رغ٠ٛؿ اٌوؽُ ٠ىْٛ  رزأٌؿ  لجمخ ِقبل١خ لال ١خ ِجطٕخ:-3

ٛكح ثظٙبه٠خ لٕبح ـبٌٛة ، ٌىٓ نُ٘ ِب علك اٌقال٠ب اٌٙلث١خ ـ١ٙب الً ثىض١و ِٓ رٍه اٌّٛع

١ّ٠ي ٘نٖ اٌطجمخ ؼٕب٘ب ثبٌؽلك اإلـواى٠خ اٌزٟ رقضع ثٕ بلٙب ٌٍزأص١و اٌٙوِٟٛٔ اٌَب ل 

وّب رؾزٛٞ عٍٟ ثوٚىاد ؼل٠خ رعوؾ ثبٌفٍمبد ـٟ  فٛؾ  الحثا.فالي نلٛاه كٚهح 

عٍٟ كعُ  رّزل ِٓ عَُ اٌوؽُ اٌٟ ٔٙب٠خ لوْٚ اٌوؽُ، رّىٓ ن١ّ٘خ اٌفٍمبد أٙب رعًّ

ٚرضج١ذ اٌغ١ٕٓ  ِٓ فالي اسؼ ١خ اٌغ١ٕ١ٕخ.وّب رؾزٛٞ عٍٟ ؼلك أجٛث١خ هؽ١ّخ رفزؼ ـٟ 

 .ٌزؽن٠خ اٌغ١ٕٓ لجً اسٔؽواً Uterine milkرغ٠ٛؿ اٌوؽُ رمَٛ ثبـواى اٌٍجٓ اٌوؽّٟ 

 

 َعٕاح الهؼم:  

 ٠َبعل ـٟ ٔمً اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ٌّىبْ اسفصبة    

 ٠ٓ اٌّ ١ّخ.ِىبْ اسٔؽواً ٚرىٛ    

  اـواى اٌٍجٓ اٌوؽّٟ ؼناء ٌٍيا٠غٛد لجً اسٔؽواً    

 كـع اٌغ١ٕٓ عٕل اٌٛسكح ٌٍقبهط     

عٓ لو٠ك اـواى ٘وِْٛ اٌجوٍٚزٛلالٔل٠ٓ  رٕظ١ُ كٚهح اٌ جك نٚ اٌلٚهح إٌي٠ٚخ    

Prostaglandin F2∞ .اٌنٞ ٠عًّ عٍٟ اضّؾالي اٌغَُ اس فو 

ا ٍخ ث١ٓ اٌوؽُ ٚاٌّٙجً ٠ٚز١ّي ثغلاهٖ ا١ٌَّه اٌصٍت ٘ٛ إٌّطمخ اٌٛ : عىا الهؼم

لٕبح عٕك اٌوؽُ اٌض١مخ رىْٛ عبكحً ِمفٍخ خفالي  ٍُ. 5إٌٝ  2,5ٍُ، ٚثمطو  14لٌٛٗ 

 :َٔقُ  تالُعايف الرالٕحاٌؾًّن ِٚفزٛؽخ ـمط فالي ـزوح اٌ جك ٚاٌٛسكح.  

مجبة اٌعضالد اٌلا و٠خ ٠َبعل ـٟ ٔمً اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ثعل ع١ٍّخ اٌزٍم١ؼ ٚمٌه ثبٔ-1

 ـٟ علاهٖ.

٠َل لٕبح عٕك اٌوؽُ ثعل اسفصبة عٓ لو٠ك اـواى ٍب ً ِقبلٟ ٌٍّؾبـظخ عٍٟ -2

ٍالِخ اٌغ١ٕٓ. ؽ١ش ٠عًّ عٕك اٌوؽُ عٍٝ شىً ثٛاثخ ِؾىّخ رّٕع اٌّٛاك اٌؽو٠جخ ِٓ 

 كفٛي اٌوؽُ ٚرعيي اٌوؽُ عٓ اٌعبٌُ اٌقبهعٟ

 عٍٟ اٌقوٚط٠زَع عٕل اٌٛسكح ِّب ٠َبعل اٌغ١ٕٓ -3

 

  Vaginaالمٍثل 

ٚ٘ٛ عجبهح عٓ لٕبح عض١ٍخ ِؤخ هل١مخ َٔج١ب ،ِجطٓ ثؽ بء ِقبلٟ ٚ٘نا اٌؽ بء ٠ىْٛ 

٠عزجو اٌّٙجً عضٛ اٌغّبف ٌالٔضٟ. ٠ّٚزل اٌّٙجً ِٓ عٕك اٌوؽُ اٌٝ  ؼ بء اٌجىبهح.



  َٔقُ ـٟ اسثمبه. 34-25ٍُ ـٟ اسؼٕبَ ٚ 15-14لٌٛٗ ث١ٓ ٚ ـزؾخ اٌّٙجً اٌقبهع١خ.

 :المٍثل تالُعايف الرالٕح

 ِّو ٌٍغ١ٕٓ عٕل اٌٛسكح.        

 ِىبْ ٚضع اٌَب ً إٌّٛٞ عٕل اٌزٍم١ؼ ـٟ ِعظُ اٌؾ١ٛأبد.        

 Vulvaeالارؽح الرىاٌلٕح الفانظٕح  

ٚرعزجو اٌّلفً ٌالعضبء اٌلاف١ٍخ ٚ٘ٛرّضً اٌفزؾخ اٌقبهع١خ ٌٍّٙجً ٚاٌزٟ رؽط١ٙب 

 اسعياء اٌزب١ٌخ:

  Minor labiaفبٖ اٌَفٍٟ نٚ اٌصؽوٞ اٌ     

  Major labiaاٌ فبح اٌع١ٍب نٚ اٌىجوٞ     

 اٌل١ٍ٘ي    

ٚ٘ٛ عضٛ  ؽ١و مٚ شىً لض١جٟ، ٠مع  اعٍٟ اٌل١ٍ٘ي ـٟ اٌَطؼ  Clitorisاٌجظو     

 اٌجطٕٟ ٌفزؾخ اٌؾ١ب. 

 ٍجٛي.ِّو ٌ - ِلفً ٌالعياء اٌزٕب١ٍٍخ اٌلاف١ٍخ -ِّو ٌقوٚط اٌغ١ٕٓ  الُعٕاح:    

 

 

 Male reproductive systemالعٍاو الرىاٌلٓ المكهْ    

اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ ٌٍنوو ِّٙزٗ أزبط اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ اٌزٟ رمَٛ ثبفصبة اٌج٠ٛضخ . 

 ٚ٘ٛ ٠زىْٛ ِٓ :

  Testesاعضبء اٌغٌٕ اس١ٌٚخ رزّضً ـٟ اٌقص١ز١ٓ     -1

١ٓ اٌقص١خ اٌٟ اٌقبهط  ر ًّ اعضبء عٌٕ صب٠ٛٔخ ٚرضُ اٌمٕٛاد اٌزٟ رَزّو ِب ث    -2

اٌؾجً   ، Vas deferensاٌٛعبء إٌبلً ،   Epididymisاٌجوثـ  اٌمٕٛاد اٌّقوعخ ،

  Penis اٌمض١تٚ  Urethra اٌّغوٞ اٌجٌٟٛ اٌزٕبٍٍٟ،    Spermatic cordإٌّٛٞ 

 ٚرضُ :  Accessory sex glandsاعضبء اٌغٌٕ اٌٍّؾمخ نٚؼلك اسضبـ١خ  -3

  Seminal vesicles ا٠ٌّٕٛخ اٌؾ٠ٛصالد    

  Prostate gland ؼلح اٌجوٍٚزبرب    

   Cowper gland ؼلح وٛثو    

 

  Test: الفإٔح

رٛعل كافً اٌزغ٠ٛؿ اٌجطٕٟ ؽٛي اسؼ ١خ اٌغ١ٕ١ٕخ ـٟ وً اٌضل١٠بد ٌىٓ رزون اٌجطٓ  

لح وً فص١خ ِؽٍفخ ٚرعًّ ثّفوك٘ب وٛؽ اٌٟ و١ٌ اٌصفٓ لجً اٌٛسكح ث ٙو نٚ اص١ٕٓ.

ٍُ ـٟ 15 -14ِٕفصٍخ ـزىْٛ ِعٍمخ ثٛاٍطخ اٌؾجً إٌّٛٞ.ماد شىً ث١ضٟ لٌٛٙب ث١ٓ 

١ٍِْٛن ـٝ اٌمنـخ  124رٕزظ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ خ عُ،544 -344اٌضٛه ٚريْ ِب ث١ٓ 

ث١ٍْٛ ؽ١ٛاْ ِٕٛٞ ـٟ اٌٍّٟ  1.1إٌٝ  1.2اٌٛاؽلح. رُٕزظ فص١زب اٌضٛه اٌجبٌػ ؽٛاٌٟ 

ًِ ِٓ  1-4اٌٛاؽل، ٚثّعلي  إٌّٟ ـٟ اٌمنـخ اٌٛاؽلح.  إْ   و١ّخ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ِ

ٕزغخ ٌٙب عاللخ ِجبشوح ثٛىْ اٌقص١ز١ٓ ٚٚىْ اٌضٛه، وٍّب وبْ اٌضٛه نضقُ نٚ نوجو،  ُّ اٌ



وٍّب نٔزظ و١ّخ نوجو ِٓ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ، نوضو ِٓ اٌض١واْ اٌ بثخ نٚ اٌصؽ١وح 

ً اٌٛسكح، إسّ نْ إٔزبط اٌؾ١ٛأبد اٌؾغُ.ِع نْ اٌقص١ز١ٓ رجلآْ إٔزبط اٌٙوِٛٔبد لج

 نشٙو ِٓ عّو اٌضٛه 12ا٠ٌّٕٛخ ٠جلن عٕل اٌجٍٛغ ٍجعخ إٌٝ 

 : الرهكٕة

: رؽطٟ ث١َٕظ ِصٍٟ ٠َّٟ اٌطجمخ اٌؽّل٠خ ٚ٘ٛ اِزلاك ٌٍؽ بء الرهكٕة الفانظٓ

٠ٚؾ١ط ثىً فص١خ ؼالؾ ِٓ ١َٔظ  Scortumاٌجو٠زٟٛٔ ٠ضبؾ سؽمب   ٌى١ٌ اٌصفٓ 

اسث١ض ٠عًّ ٌزم١َُ اٌقص١خ ٌفصٛص ٚرؾزٛٞ اٌفصٛص عٍٟ ضبَ ٠َّٟ اٌؽالؾ 

  َـسٔا ٌهذُلٓاٌم١ٕبد نٚاسٔبٔج١ت ا٠ٌّٕٛخ اٌّؾز٠ٛخ عٍٟ اٌقال٠ب اٌطال ١خ اٌغوص١ِٛخ 

ب عٍٝ ِٓ ـص١ص ٠ؾزٜٛ وً ِٕٙ 244رمَُ وً فص١خ ثٛاٍطخ ؽٛاعي اٌٝ ؽٛاٌٝ 

ن ث١ٓ   ١َٔInterstitialظ ث١ٕٝخن١ٔج١جخ ٚاؽلح ٠ِٕٛخ اٌٝ صالس ن١ٔج١جبد. وّب ٠ٛعل ١َٔظ 

ٚظ١فزٗ إٔزبط ٘وِْٛ     leydig  cellا ١ٔج١جبد رٛعل ـ١ٗ اٌقال٠ب اٌج١ٕ١خ اٚ فال٠ب ١ٌلط  

  Testosteroneاٌزَز١وْٚ 

% ِٓ 14ن رّضً و5ُل١ٕخ لٛي وً ِٕٙب ٔصؿ ِزوخاٌضٛه  044ـٟ فص١خ اسَٔبْ 

فال٠ب  رزصً اسٔبث١ت ا٠ٌّٕٛخ ِع اسٚع١خ اٌصبكهح عٕل هاً اٌجوثـ.. ٚىْ اٌقص١خ

عٍٟ  ٠عًّ و١ٌ اٌصفٓ .١ٌلط رٛعل ـٟ ا١ٌَٕظ اٌجوأ ١ّٟ ٌٍقص١خ ث١ٓ اٌم١ٕبد ا٠ٌّٕٛخ

اٌّؾبـظخ عٍٟ اٌقص١ز١ٓ ٠ٕٚظُ كهعخ ؽواهرّٙب.نؽ١بْ رجمٟ اٌقص١زبْ كافً اٌزغ٠ٛؿ 

عٓ إٌيٚي اٌٟ و١ٌ اٌصفٓ ٚرعوؾ ٘نٖ اٌظب٘وح ثإففبء اٌقص١ز١ٓ  اٌجطٕٟ ٚرعغياْ

Chytorchidism   ٓٚرلكٞ اٌٟ إفزالي ـٟ رٕظ١ُ كهعٛ ؽواهح اٌقص١ز١ٓ ٚعلَ رى٠ٛ

ثعض اٌض١واْ ٠ىْٛ ٌٙب . Sterilityاٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ثصٛهح لج١ع١خ ٚثبٌزبٌٟ اٌعمُ 

 ىً ١ٍٍُ؛ ٌىٓ اٌقص١خ اٌزٟ فص١خ ٚاؽلح ـٟ و١ٌ اٌصفٓ، ٚرعًّ اٌقص١خ اٌٛاؽلح ث

ثلافً اٌزغ٠ٛؿ اٌجطٕٟ س رعًّ.  ٘نٖ اٌصفخ خٚعٛك فص١خ ٚاؽلحن ٠ّىٓ رٛه٠ضٙب إٌٝ 

ا ثٕبء، ٌنٌه ٠غت علَ اٍزقلاَ ص١واْ ِٓ ٘نا إٌٛف ـٟ اٌزٍم١ؼ اٌطج١عٟ نٚ ٌٍزٍم١ؼ 

 :َٔررُن كًٕ الأاه مه  اٌصٕبعٟ.

 :الدس  الفانظٓ -1

ؾ١ٛاْخ١ٍّهن٠ٚؽطٟ ثبٌ عوخاٌضٛه ٚاسَٔبْن ن٠ٚىْٛ فبٌٟ ٠زىْٛ ِٓ اٌغٍل اٌقبهعٟ ٌٍ

 ِٓ اٌ عوخاٌؾصبْ ٚاٌغّبين

: ٠زىْٛ ِٓ فال٠ب عض١ٍخ ٍَِبء ١َٔٚظ ضأَ رزقٍٍٗ اٌ وا١٠ٓ الدس  الكاـلٓ -2

  ٚاسٚهكح اٌل٠ِٛخ.

ـٟ كافً اٌقص١خ ٔغل ؼ بء فبهعٟ ٠َّٟ اٌٍؾبؾ اسث١ض، ا٠ضب الرهكٕة الكاـلٓ: 

ٟٚ٘ رمَٛ ثإٔزبط اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ   ٠ٕٛSeminefrous tubuleخ ٔغل اسٔبث١ت اٌّ

، ِبث١ٓ اسٔبث١ت  ٠ٚFSHزؾىُ ـٟ ّٔٛ ٘نٖ اسٔبث١ت اٌٙوِْٛ اٌؾبـي ٌٍؾ٠ٛصالد 

 Ledyingٚرعوؾ ا٠ضب ثقال٠ب ١ٌل٠ظ   Interstitial cellا٠ٌّٕٛخ ٔغل اٌقال٠ب اٌج١ٕ١خ 

cell مٌه رؾذ رأص١و اـواى ؽ١ش رعًّ عٍٟ إٔزبط ٘وِْٛ اٌزَز١َزوْٚ ٠ٚز ُLH  ا٠ضب،

 رعًّ عٍٟ رؾف١ي اٌؽلك اسضبـ١خ ٌزأك٠خ اٌقصب ص اٌغ١َٕخ اٌضب٠ٛٔخ.
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 الرىظٕم الؽهانْ للفإٔرٕه:

ٌزلكٞ اٌقص١زبْ ٚظ١فز١ّٙب ثفبع١ٍخ ٠غت اْ رىْٛ كهعخ ؽواهرّٙب نلً ِٓ كهعخ 

ؽواهح  ٠ٚزُ رٕظ١ُ كهعخ ِئ٠ٛخ. 4إٌٝ  ٠2زُ عٕل كهعخ ؽواهح  ؽواهح اٌغَُ ٚ

 اٌقص١ز١ٓ ِٓ فالي:

 اٌعضٍخ اٌّال مخ ٌى١ٌ اٌصفٓ.    -1

 خاٌّ ّوحن اٌعضٍخ اٌّؽٍفخ ٌٍؾجً إٌّٛٞ    -2

 خاٌظف١وح اٌٛه٠ل٠خنكٚهاْ اٌلَ ـٟ اٌؾجً إٌّٛٞ.    -3

 اٌؽلك اٌعول١خ ـٟ و١ٌ اٌصفٓ -4

اْ ـعٕلِب رورفع كهعخ ؽواهح اٌغٛ رٕجَط ٘بربْ اٌعضٍزبْ ٌٍَّبػ ثبلصٟ كهعخ ـمل

ٌٍؾواهح، اِب ـٟ اٌغٛ اٌجبهك ـزٕمجض اٌعضٍزبْ ٠ٚلكٞ مٌه اٌٟ اهرفبف اٌقص١ز١ٓ اٌٟ 

 الوة ٔمطخ ٌَطؼ اٌغَُ ٌزلـئزّٙب ٌٚزم١ًٍ ِٓ ـملاْ اٌؾواهح.

أزبط اٌٙوِْٛ اٌنووٞ اٌزَزَزوْٚ  -2 أزبط اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ.     -1 ٚظ١فخ اٌقص١خ:

 ن١ّ٘خ ٘وِْٛ اٌزَزٍٛز١وْٚ ـٟ:ٚرىّٓ 

 رىْٛ ؽ١ٛأبد ٠ِٕٛخ لج١ع١خ خؼ١و ِصبثخ ثز ٛ٘بدن.         •

 اٌّؾبـظخ عٍٝ اٌوؼجخ اٌغ١َٕخ ٌٍضٛه.         •

، prostate glandاٌّؾبـظخ عٍٝ عًّ ٚظب ؿ اٌؽلك اٌغ١َٕخ اٌضب١ٔخ خؼلح اٌجوٍٚزبرب          •

 ٚؼلح وٛثون.  seminal vesicleاٌؾ٠ٛصالد ا٠ٌّٕٛخ 

    Epididymis الثهتؿ

ِزو ـٟ  54ِزو ـٟ اٌضٛه ٚ  35 -33ٛ أجٛة هـ١ع ٍِزؿ نٚ ٍِز٠ٛخ لٌٛٗ ؽٛاٌٟ ٘

ٍُِ ٚرزصً ثبٌؾبـخ  1اِزبه ـٟ اسَٔبْ.ِزصً ثغبٔت اٌقص١خ ٚلطوح  6اٌقٕي٠و ٚ

اٌقٍف١خ ٌعضٍخ اٌصفٓ. ٠زووت ِٓ لجمخ ِص١ٍخ ـٟ اٌقبهط صُ ثطجمخ عضالد ٍَِبء 

 الٓ:ٔقٍم ٚصُ لجمخ ِٓ عضالد لال ١خ ـٟ اٌلافً. 

 هنً اٌجوثـ ؽ١ش رٕلِظ ِغّٛعخ اسٔبث١ت ا٠ٌّٕٛخ عٕل لّخ اٌقص١خ.     

 عَُ اٌجوثـ: ٠ّضً اٌغيء اسعظُ، عٍٟ لٛي اٌقص١خ.    

 م٠ً اٌجوثـ: ـٟ لبف اٌقص١خ    

 َعٕاح الثهتؿ:

 ٠زُ كافٍخ إٌضٛط اٌف١ٌَٛٛعٟ ٌٍؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ِٓ فالي:    

 رقي٠ٓ اٌؾ١بِٓ         •

 ٚرؽن٠خ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ٚى٠بكح لبث١ٍزٙب ٌإلفصبةٔضظ          •

 روو١ي اٌؾ١بِٓ ثبِزصبص اٌّبء ِٕٗ         •

اٌزقٍص ِٓ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ اٌمل٠ّخ عٓ لو٠ك اِزصب ٙب ثٛاٍطخ اٌقال٠ب اٌّجطٕخ          •

 ٌٍجوثـ 

 0 -7عٓ لو٠ك اٌقال٠ب اٌٙلث١خ خاٌٟ اٌٛعبء إٌبلً  ٔمً اٌؾ١بِٓ ِٓ اٌمٕٛاد ا٠ٌّٕٛخ          •

 ن٠بَن



 :Vas deferensالُعا  الىاقل   

ىٚط ِٓ اٌمٕٛاد اسفواع١خ .رجلن ِٓ ٔٙب٠خ م٠ً اٌجوثـ. ٟٚ٘ لٕبح أجٛث١خ ل٠ٍٛخ اوضو 

ٍُ رمو٠جب. ِزىٛٔخ ِٓ فال٠ب  45ٍّبوخ ِٓ اٌجوثـ ٚ ٌىٕخ الً إٌزفبؾ ٠ٚصً لٌٛٗ 

ٕل ثلا٠زٗ. إٌٙب٠خ إٌّزفقخ ٌٍٛعبء إٌبلً رَّٟ عض١ٍخ. رٕلِظ ِع لٕبح اٌّغوٞ اٌجٌٟٛ ع

نٚ اسِج١ٛس رزغّع ـ١ٙب اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ لجً اٌمنؾ ـٟ اٌّغوٞ  Ampullaاٌغواة 

 اٌجٌٟٛ. 

٠عًّ  اٌٛعبء إٌبلً عٍٝ ٔمً اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ِٓ اٌجوثـ اٌٝ اٌمٕبح اٌمبمـخ   الُعٕاح:

 اصٕبء لنؾ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ اٚ اٌغّبف.

ن ٠ّٚزل ثّؾبماح اٌٛعبء إٌبلً ٚ٘ٛ ٠مَٛ ثزٛ ١ً Spermatic cordsخ الؽثل المىُْ

اٌقص١ز١ٓ اٌٟ ثبلٟ اٌغَُ، اٌٟ عبٔت اؽزفبظٗ ثأٚع١خ ك٠ِٛخ ٚاعصبة ٌزؽن٠خ ١َٔظ 

 اٌقص١خ ٚ ٠ ًّ : 

 وً ِٓ اٌ و٠بْ اٌقصٛٞ اٌّزفوف ِٓ ا ثٙواٌجطٕٟ      

 ٚاٚهكح اٌقص١خ      

ا عصبة اٌنار١خ ٚونٌه ؽيِخ  ؽ١وح ِٓ اٌعضالد ٠زصً اٌٛعبء إٌبلً ـٟ ٚاٌٍّف١خ ٚ     

 لوـٗ ا فو ثمٕبح ا ؽ١ًٍ

عجبهح عٓ ِّو عبَ ٌٍَب ً إٌّٛٞ ٚاٌجٛي ٚرّزل فالي ِٕطمخ القىاج الثُلٕح الرىاٌلٕح: 

 اٌؾٛة ٚاٌمض١ت اٌٟ لّزٗ.

 :Penisالقضٕة   

ٛي ِٓ إٌبؽ١خ اٌظٙو٠خ ِٓ إٌمطخ ٘ٛ عضٛ اٌزياٚط ـٟ اٌنوٛه،٠ؾ١ط ثمٕبح ِغوٞ اٌج

ـزؾخ لٕبح ِغوٞ اٌجٛي اٌقبهع١خ رٛعل عٕل اٌطوؾ  اٌزٟ رزون ـ١ٙب ٘نٖ اٌمٕبح اٌؾٛة.

 اٌؾو ٌٍمض١ت. ٠زىْٛ اٌمض١ت ِٓ عي ١ٓ ّ٘ب:

شىً اٌمض١ت ـٟ اٌضٛه ٚاٌىجش ِٕؾٕٟ عٍٟ  Sigmoid flexture اٌزعو٠ظ ا١ٌَٕٟ      -1

 ؼ ثَؾت اٌمض١ت اٌٟ كافً اٌغَُ. خأؾٕبء ١ٍٕٟن ٠َّ Sشىً اٌؾوؾ 

 . Retractory penis musclesعضٍخ اٌمض١ت اٌّوععخ     -2

٠زؾىُ ٘ناْ اٌغيءاْ ـٟ اِزلاك ٚاهرقبء عضٛ اٌغّبف رجعبً ٌٍؾبٌخ اٌف١ٌَٛٛع١خ ٌٍؾ١ٛاْ، 

ؽ١ش ٠عًّ اٌزعو٠ظ ا١ٌَٕٟ عٍٟ اسلالي ِٓ لٛي اٌعضٛ ثؾٛاٌٟ اٌضٍش، ـٟ ؽبٌخ 

٘نا اٌغيء عٕل اسٔزصبة ١ٌَّؼ ٌٍعضٛ ثبٌقوٚط ِٓ ؼالـٗ  اٌقّٛي اٌغَٕٟ .٠طٛي

ؽزٟ أمجبة عضٍخ اٌمض١ت اٌّوععخح ثعل اٌزياٚط اٌزٟ رعًّ عٍٟ اهعبف اٌعضٛ اٌٟ 

 ؼالـٗ.

اٌعضالد اٌّوععخ اٌَبؽجخ ٌٍمض١ت رّضً ىٚط ِٓ اٌعضالد اٌٍَّبء اٌزٟ عٕلِب رٕجَط 

ٌلافً اٌغَُ. هنً اٌمض١ت رَّؼ ثبِزلاك اٌمض١ت ٚعٕل أمجبضٙب رَغت اٌمض١ت 

٘ٛ إٌٙب٠خ اٌؾوح  ٌٍمض١ت ِيٚك ع١ل ثبعصبة ؽ١َخ ٠ٕبظو اٌجظو  Glansنٚاٌؾ فخ  

ٚرٍعت كٚهاً ه ١َ١بً ـٟ اٌز١ٙظ ٚاٌمنؾ ٔز١غخ ٌٛـوٖ اسعصبة اٌّزٛاعلح ـٟ ٘نٖ 

 إٌّطمخ.



كاف١ٍبً ٠زىْٛ عضٛ اٌغّبف نٚ عَُ اٌمض١ت ِٓ صالصخ اعياء  ر ًّ أَغخ أزصبث١خ 

ٟٚ٘ عجبهح عٓ ١َٔظ ِىْٛ ِٓ وزً اٍطٛا١ٔخ رؾ١ط ثبٌمض١ت. عيء ِٓ ٘نٖ اسَٔغخ 

اٍفٕغ١خ رؾ١ط ثمٕبح ِغوٞ اٌجٛي رّزل ٌزىْٛ هاً اٌمض١ت. ٠ٚؾ١ط ثبٌغيء اسٍفٕغٟ 

٠ؾ١ط  لجمزبْ مٚاد رغ٠ٛؿخوٙٛؾن عٍٟ عبٔج١ٓ ِٚزؾلر١ٓ ـٟ فط لٌٟٛ ٚاٍٚط .

مض١ت ِٓ اٌقبهط ؼالؾ اٌمض١ت ٚ٘ٛ ثبٌطجمز١ٓ ١َٔظ ضبَ ٚعضالد ٍَِبء. ٠ؾ١ط ثبٌ

 اٌؾوح ٌٍمض١تعجبهح عٓ أؽّبك عٍلٞ ٠ؾ١ط ثبٌٕٙب٠خ 

  Semenالٍايل المىُْ 

يٖ روو١. ٘ٛ عجبهح عٓ ِقٍٛل اـواىاد اٌؽلك اٌَّبعلح ٚ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ عٕل اٌمنؾ 

ًِ. علك اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ ـٟ اٌمنـخ اٌٛاؽلح  6-2.5ن ، ؽغّٗ PH 7.5-7.25لٍٛٞ خ

 . ١ٍِْٛ ـٟ ًِ اٌٛاؽل 144-١ٍِ54ْٛ ؽ١ٛاْ ِٕٛٞ اٚ  ٠444صً اٌٝ 

١ٍِْٛ ـٟ اٌمنـخ اٌٛاؽلح ٠عزجو اٌ قص ـ١ٌَٛٛع١ب عم١ُ  24ٚإما لً علك٘ب عٓ 

٠ٍمؼ اٌج٠ٛضخ ،  ٔٗ س ٠صً ِٕٙب  ن ِع أٗ ٠ؾزبط اٌٝ ؽ١ٛاْ ِٕٛٞ ٚاؽل ٌىSterileٟخ

 اٌٝ ِٛلع اإلفصبة إس ثضع ِئبد 

 Accessory glandsالدكق المٍاعكج/االضافٕح   

عجبهح عٓ صالصخ ؼلك رمع عٍٟ اِزلاك اٌغيء ِٓ اٌّغوٞ اٌجٌٟٛ اٌٛالع ـٟ اٌؾٛة 

 رصت اـواىارٙب ـٟ ِغوٞ اٌجٌٟٛ. ر ًّ اـواىارٙب: اٌّؾب١ًٌ إٌّظّخ ٚعٕب و ؼنا ١خ

 ِٚٛاك ضوٚه٠خ ٌٍؾووخ ٚاٌقصٛثخ ٌٍَب ً إٌّٛٞ.

   Seminal Vesicularالؽُٔألح المىُٔح:-1 

ٍُ رمع ـٟ اٌؾٛة فٍؿ اٌّضبٔٗ اٌج١ٌٛخ ٚنِبَ  5عجبهح عٓ ؼلك ِيكٚعخ لٌٛٙب  

اٌَّزم١ُ ، عٕل ٔٙب٠خ وً ٚعبء ٔبلً ٌزصت ـٟ ثلا٠خ اٌّغوٞ اٌجٌٟٛ،ر جٗ عٕمٛك اٌعٕت 

ا٠ضب رفوى ٍب ً ، وو١ي عبٌٟ ِٓ اٌفووزٛى ٚاٌَٛهث١زٛي ٠ٛعل ثٙب ر نٚ اٌغ١جت.

% ِٓ اٌَب ً إٌّٛٞ.  34-٠ٚ24مله إـواى اٌؽلح ثؾٛاٌٟ .ع١الر١ٕٟ ٌزول١ت لٕبح اٌجٛي

 سرٛعل ـٟ اٌىالة ٚاٌمطط

  Prostateيكج الثهٌَراذا -2
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 الحمل والتغٌرات الفسلجٌة المرافقة له

 التغٌرات الجارٌة على االم 

ٌرافق الحمل بجملةة تغٌةرات تأةرل علةى الحٌةوا  ووةل او علةى اعوةا  محة و                

فةةاالى ى عةةا   ٌةةز ا  وزى ةةا  ةةحل فتةةر  الحمةةل ل بزٌةةا   وز  الحمةةل   و لةةوح  ا  ب ةة  

االعوةةا  اال ةةر  فةةً الجسةةم ت ةةاىً نةةً اال ةةر  مةة  زٌةةا   فةةً ىمونةةا و وزى ةةا   فالقىةةا  

صةغٌر   ت ةاىً مة  زٌةا   ىمةو   ترتفة  ولمةا تقة مت فتةر  ال ومٌة )وما وج  فةً اللبةا   ال

الحمل   اوافة الى ح وث بأ   فً حروات نذه القىا  ا ىا  الحمةل   ا  م ةل نةذه التغٌةرات 

ٌمو  ا  ت ز  الى ح وث تغٌر فً الموازىات ال رموىٌة ا ىا  الحمل   وم  التغٌرات االو ر 

ى وي   فالتورم وزٌا   الوعا ٌة نً التفاعحت وووحا نو ما ٌأرل على الج از التىاسلً اال

االو ر ح و ا   حل الحمل وٌمو  محح ة نذا فً االبقار او ر مما فً االفراس وتح ث نذه 

التغٌةةرات فةةً حةة و  الخةة ر ال ةةامس مةة  الحمةةل   والخةة ر السةةاب  مةة  الحمةةل فةةً ال جةةح  

 واالبقار على التوالً   

ى الرحم ف ً زٌةا   حجمةه تة رٌجٌا وذلةى حتةى ٌسةمد بتمة   اما التغٌرات الحا  ة عل       

الجىٌ  ل والج ار ال ولً بالذات ٌىمو ا ىا  فتر  الحمل وٌوةو  ىمةوه بة حث أةرق نةً امةا 

بزٌةةا   حجةةم ال لٌةةة المفةةر     زٌةةا   عةة   ال حٌةةا ىتٌجةةة اىقسةةام ا ل او تولٌةة   حٌةةا ج ٌةة   

لرحم   امةا عة  حروةة الةرحم فاىةه ٌبقةى نامة ا بواسأة الأبقة المول   الموجو   فً ج ار ا

 غٌر متحرى لمى  اللف  المبور للجىٌ    

 

 الىمو الىسبً للرحم ومحتوٌاته  حل الحمل 

نىاى م ة الت ىمةو م تلفةة للجىةٌ  واغخةٌته ل فاالغخةٌة الجىٌىٌةة تىمةو اسةر   ةحل        

فً الحجم ونىاى  رجة عالٌةة مة   الحٌا  الجىٌىٌة المبور  بٌىما ٌوو  الجىٌ  مستقرا و ابتا

تراوم فً السوا ل ىسبة الةى ال ىصةرٌ  اال ةرٌ  ) الجىةٌ  واالغخةٌة    ةحل الىصة  االول 

م  الحمل   ا  تراوم السوا ل وىمو االغخٌة الجىٌىٌة ٌتألب مستو  مى ف  م  الأاقةة   

حتٌةةا  فةةً حةةٌ  ا  ىمةةو الجىةةٌ  ىفسةةه ٌتألةةب مسةةتو  عةةال مةة  الأاقةةة   ونةةذا ٌ وةةس اال

الغذا ً لحم ل وذلى ال  احتٌاجات الأاقةة  ةحل الىصة  االول مة  الحمةل توةو  مى فوةة ل 

وترتف  فً  حل الىص  ال ةاىً مة  الحمةل ب رجةة عالٌةة وذلةى ال  الجىةٌ  ىفسةه فةً نةذه 

الفتر  ٌ اىً م  ىمو اعلى م  ىموه فً الفتر  السابقة ل والتا ٌر الحاصل علةى م ة ل ىمةو 

مةةل ا  ٌوةةو  بسةةبب ووىةةه ٌجةةب ا  ٌىت ةةر توةةو  المخةةٌمة حتةةى ٌحةة ث االىتقةةال الجىةةٌ  ٌحت

الوافً مة  المةوا  الغذا ٌةة الوةرورٌة لىمةو الجىةٌ    واعتٌا ٌةا ٌوةاع  الجىةٌ  وزىةه فةً 

ال مس اال ٌةر مة  فتةر  الحمةل ل نةذا وا  الجة ار الرحمةً ٌ ةاىً مة  زٌةا   وزىٌةة بأٌ ةة 

 و ابتة  حل ول فتر  الحمل   



 ىات الحمل نرمو

ا  بقا  واستمرار الحمل لحٌ  الوال   ٌ تم  ب رجة اساسٌة على التةواز  ال رمةوىً        

المح م لتلى الفتر    ونذه ت   حقٌقة م  وو  ا  لي تغٌر فً الموازىات ال رموىٌة ع  مةا 

نو مألوب فً فتر  الحمل ٌسبب امتصاص او اج ةا  الجىةٌ    ومة  ال رموىةات الم مةة 

لحمل نو البروجستٌرو    ف و ٌ مل على بقا  واستمرارٌة الحمل   فم  الب اٌة تتود فً ا

انمٌته م  ورور  وجو ه البقا  وٌس ال صٌفة حٌا   قبل االىغةراس وفةً فتةر  بقا ةه حةرا 

أوافا فً التجوٌ  الرحمً   اوافة الى انمٌته فةً ا مةا  حروةة الةرحم ا ىةا  الحمةل لمىة  

  ازالةةة المبةةاٌ  او الجسةةم االصةةفر ) فةةً ب ةة  اللبةةا     ٌسةةبب سةةقوأ الجىةةٌ    ووجةة  ا

  مة  الحمةل علمةا بةا    022االج ا  ل وفً االبقار تسةتمر الحالةة ذلةى حتةى الٌةوم الة  ) 

 ازالت ا فً ال لث او الىص  االول م  الحمل ٌسبب فً امتصاص االجىة  

ل رمو  البروجسةتٌرو  فةً  وم  نذا ٌتود انمٌة بقا  الجسم االصفر ومص ر             

ب اٌة الحمل ل فً ب   اللبا    والىسا  ل االفراس او ال ىازٌر او لول فتر  الحمل ومةا فةً 

الب   اال ر م  اللبا   واالبقار والى ا    وذلى الىه فً اللبا   االولى وجة  ا  المخةٌمة   

    والةذي ٌموة  ا  بتق م الحمل ل توو  وغ   صما  وومص ر الفراز نرمو  البروجستٌرو

ٌب ل او ٌ ةو  ولٌةا ومٌةات البروجسةتٌرو  المفةرز   مة  الجسةم االصةفر   ونةذا ٌموة  ا  

ٌفسةةر سةةبب اج ةةا  االجىةةة فةةً ب ةة  الحٌواىةةات عىةة  ازالةةة الجسةةم االصةةفر ل واسةةتمرار 

 بقا نا فً االىوا  اال ر    

الى ةا  واالبقةار   وفةً ا  مستو  البروجستٌرو  ٌوو   ابتا  حل ول فتر  الحمل فةً      

الفرس وا  مستواه عالٌا  حل االسابٌ  ال خر  االولةى مة  الحمةل   ولوة  وبصةور  عامةة 

فا  مستو  نذا ال رمةو  ٌةى ف  ال ىةى مسةتو  لةه فةً ى اٌةة فتةر  الحمةل وقبةل الةوال   

 بقلٌل   

علٌةه وٌ مةل اما االستروجٌ  ف و ال رمةو  ال ةاىً الم ةم فةً ابقةا  الحمةل والمحاف ةة      

ت اوىا م  البروجستٌرو  ل وباسةلوب موازىةة  قٌقةة جة ا بٌى مةا وٌفةرز نةذا ال رمةو  مة  

المبةةٌ  وٌموةة  للمخةةٌمة ا  تووىةةه وتفةةرزه اٌوةةا   وبالحقٌقةةة فاىةةه ال ٌموةة  فصةةل مواقةة  

 افراز ال رمو  ع  ب و ا فً الفترات المتق مة م  الحمل   

الم تس م فً افراز ال رموىات   وت مل نذه المصا ر حٌث ا  وح م  الجىٌ  ل المخٌمة ل وا

 ووح   واح   عاملة الفراز نذا ال رمو  او ذلى   

اوافة لما سبق م  ال رموىات ل فةا  ال رموىةات المغذٌةة الى امٌةة ل ةا قة ور اٌوةا         

ل فً فتر  الحمل   ونىاى اتفاق عام با  مستوٌات ا المفرز  مة  الى امٌةة توةو  عالٌةة  ةح

اوا ل الحمل مقارىة بمستوٌات ا فً اوا ر فتر  الحمةل   واالى فةا  المسةتمر فةً مسةتو  

نةةذه المغةةذٌات بتقةة م فتةةر  الحمةةل   ٌموةة  ا  ٌ ةةز  الةةى الزٌةةا   المأةةر   فةةً مسةةتوٌات 

الستٌروٌ ات " االستروجٌىات " بتق م فتر  الحمل مما ٌسبب فةً اعاقةة توةو  وافةراز نةذه 

   ال رموىات المغذٌة 

نذا وتس م المخٌمة فً افراز نذه المغذٌات اٌوا فً ب   اللبا     م ل مصل               

    المخةةةةاب ا  HCG    وال رمةةةةو  المخةةةةٌمً فةةةةً المةةةةرل  )PMSالفةةةةرس الحامةةةةل ) 

لل رموىات المغذٌةة الى امٌةة   ووجة  فةً الفصةلٌة ال ٌلٌةة ا  بأاىةة الةرحم ٌموة  ا  تفةرز 

ر    ا  مجمةةل و ٌفةةة ال رموىةةات المغذٌةةة الى امٌةةة نةةً البقةةا  نةةذه ال رموىةةات نةةً اال ةة

 الجسم االصفر   رغم اىتفا  الحاجة له فً ب   اللبا     لقٌام المخٌمة مقامه   



وفً فتر  الحمل ٌفرز نرمةو  الرٌحوسةٌ  وب اصةة فةً اوا ةر نةذه الفتةر    ولةه  ور فةً 

م االصةفر   وقة  تسة م المخةٌمة فةً عملٌة الوال     ومص ر افراز نةذا ال رمةو  نةو الجسة

افرازه اٌوا فً عة   اىةوا  مة  اللبةا     ول رمةو  االووسٌتوسةٌ   ور فةً فتةر  الحمةل   

وب اصة فً اوا ر نذه الفتر  وعى  مرحلة الوال   ال اىٌة   وٌفرز نذا ال رمو  م  الفص 

      ال لفً الى امً   وٌ ول على تا ٌراته ال ور االوبر فً لف  الولٌ   

 

 

 Parturitionالوال   ) الوو    

نً ذرو  سلسلة التوارب ال ىٌ  الحا ث لى اٌة الحمل والتً ت تم بوو  ولٌ  ج ٌة        

  وال ٌموةة  الي عملٌةةة مةة  ال ملٌةةات الفسةةٌولوجٌة الحا  ةةة فةةً الجسةةم ا  تةةزاحم عملٌةةة 

  عة  مجمةل التغٌةرات الم ا  فً ت قٌ ات ا او ص وبت ا   وعلى الرغم م  م رفتىةا الجٌة 

وال ملٌات المخاروة للم ا  ل اال اىىا لم ىزل ىفتقةر لم لومةات اوٌة   عة  وٌفٌةة ح و ةه او 

ع  لماذا ٌب ل الم ا  عىة  االى ةى   ومة  نةذه الب اٌةة سةىحاول قة ر االموةا  خةر  مةا نةو 

 متوفر ع  ال ملٌات المخاروة للوو    وباسلوب ق  ٌص  ال ملٌةة ىفسة ا مة   ةحل خةر 

 التغٌرات الحا  ة على اعوا  الجسم الم تلفة قبل ل ا ىا  ل وب   نذه ال ملٌة  

 

 التحوٌر للوال   

ا  االست  ا  عى  االى ى الحامل ٌب ل فً اوا ر فتةر  الحمةل ل وٌخةمل علةى سلسةلة           

تغٌرات فسٌولوجٌة تأرل على الموازىات ال رموىٌة وتىتج بسبب ذلةى تغٌةرت فةً االعوةا  

التىاسةةلٌة واالعوةةا  المخةةتروة مةة  االج ةةز  التىاسةةلٌة   وول ةةا تةةل ي فةةً الى اٌةةة الةةى لفةة  

الولٌ  ومحتوٌات الحمل اال ر   ارجا     ف حل الفتر  اال ٌر  م  الحمل ٌح ث اسةتر ا  

فً االرتفاق ال اىً " ل  ام الحو  " ل وٌصةبد اخة  و افةة فةً االٌةام اال ٌةر  مة  الحمةل 

بسةبب حجم ةا  –جز ٌةا  –  ونذا التغٌر ٌوو  او ر وووحا فً االبقار وذلةى وقرب الوال   

وحجةةةم الجىةةةٌ  الةةةذي ٌجةةةب ا  تلف ةةةه مةةة   ةةةحل قىةةةا  وال ت ةةةا   وٌ تقةةة  ا  المةةةل ر ل ةةةذا 

االستر ا  نةو نرمةو  الرٌحوسةٌ  المىةتج مة  المبةٌ  فةً اوا ةر فتةر  الحمةل ل رغةم ا  

ووٌة لم ٌزل موو  خى   وٌحتمل ا  تز ا  انمٌة تا ٌره االوٌ  على استر ا  التراوٌب الح

نةذا ال رمةو  فةً ب ة  الحٌواىةات المست،ىسةةة ل وب اصةة االبقةار وال ىةازٌر ل حٌةث ٌ مةةل 

ت اوىا م  المستو  ال الً لحستروجٌ  فً اوا ر الحمةل ل الحة اث اسةتر ا  فةً التراوٌةب 

 المحٌأة بقىا  الوال     

ل فةا  عىةق الةرحم نةو اال ةر ٌسةتر ً سةامحا للجىةٌ   وم  الوصول الةى الم ةا          

بالمرور  حله   وٌ  ر ا  نرموىً الةرٌحوس واالسةتروجٌ  ٌسة ح  نةذا ال مةل   اوةافة 

لما سبق فا  الروابأ واالىسجة الحووةٌة ت ةاىً اٌوةا مة  اسةتر ا  قةرب موعة  الةوال     

فةً الحٌواىةات الوبٌةر  الحجةم والتغٌرات فً االىسجة والروابأ الحووٌة توو  او ر قسةاو  

 م ل البقر  ل ونذه التغٌرات توو  واح   م  انم عحمات الوصول الى الوال    

 

 عحمات الوصول الى الوال   

ا  عحمةةات قةةرب موعةة  الةةوال   ت تلةة  مةة  ىةةو  ال ةةر مةة  الحٌواىةةات ل فصةةفات        

ل وتتمٌةز نةذه اعتٌا ٌةا بألب ةا وتصرفات االمومة تب ا عى  االى ى الحامل قبل وو  ا بفتر  



االعتزال ع  القأٌ  لغر  الوال   ل فالفرس والبقةر  ٌبة ل  بتةرى القأٌة  لفتةرات متزاٌة   

مةة  الوقةةت قبةةل الووةة  ل وولمةةا خةةار  موعةة  حلةةول الووةة  ولمةةا بٌىةةت اىةةاث وةةل اىةةوا   

 ةةةا الحٌواىةةةات اى ةةة اما فةةةً خةةة ٌت ا ل وعةةة م اسةةةتقرارنا ل وةةةٌق ا ل واىسةةةحاب ا مةةة  بٌ ت

 االعتٌا ٌة ولما امو  ذلى  

ا  االىسحاب م  مجم  بٌ ت ا نو عملٌة أبٌ ٌة وٌجب تخجٌ  ا واالسرا  ب ا ولمةا         

امو  ذلى ل وعى  نذا الوقت م  قرب فتر  الوو  توو  الغة   اللبىٌةة قة  تأةورت اسةت  ا ا 

وا  اللبةا   ا  لحروا  وٌمو  ا  ٌوو  نىاى افراز وفٌر م  الور  ل ووج  فةً ب ة  اىة

تأور الور  ٌوو  عالٌا ج ا ل رجة ا  ٌب ا بتقأٌر افرازات م  الحلم ل وب اصة فً ابقةار 

الحلٌب ل وٌوو  االفراز نذا فً الفرس وافرا ل رجة ا  ب وا مىه ٌوو  س ا ا خم ٌا ٌغلةق 

 الحلم   

حمل فتب ل تسٌر وعى ما ٌحٌ  الوو  ل تب ل تقلصات الرحم ونذه تسبب ع م استقرار ل       

وتتحرى بسرعة ل وغالبا ما ت ور حول ىفس ا ل وتورب باتجاه  اصرت ا ل وفً الحٌواىات 

احا ٌة المولةو  ٌموة  رلٌةة حروةة الجىةٌ  مة   ةحل تحسةس الجة ار البأىةً ل و ةحل نةذه 

المرحلة المت، ر  ل فا  األم ٌجب ل  ال تخج  على األول بل ٌجةب تج ٌةز ومٌةات وافٌةة مة  

   ل ا وتوفٌر عزلة مىاسبة لوو  ا   الما

إ  عملٌة الوال   تخمل على مت ا حت مت ة    وم قة   جة ا   ففوةافة إلةى التة ا ل بةٌ      

نرموىات ال م ل المخةٌمة ل والجىةٌ  والتةً تةل ر بصةور  لساسةٌة علةى لحة اث الم ةا  ل 

ل ف رموىات األم نىاى عوامل فٌزٌاوٌة ومٌواىٌوٌة ل ر  تسبب الم ا  بصور  لو ب، ر  

ل ال ٌ فى  ورنا الر ٌس فً الوو    ولو  فً اآلوىة األ ٌر  لعأٌت لنمٌة وبٌر  لو ٌفة 

 الجىٌ  ىفسه فً ب   الم ا   

 

 مراحل الوال   

بصور  عامة   تح ث الوال   فً ول الحٌواىات واالى ى مستلقٌة على جاىب ا ل وتمر         

  -ة نً :عملٌة الم ا  ب حث مراحل ر ٌسٌ

 -المرحلة التحوٌرٌة :

وتتمٌةةز نةةذه المرحلةةة مةة  الةةوال   بحةة وث تقلصةةات رحمٌةةة قوٌةةة   توةةغأ علةةى           

محتوٌات الرحم و  عوةلة عىةق الةرحم   وتخةمل لٌوةا علةى حة وث اسةتر ا  فةً عوةلة 

عىق الرحم نذه حٌث تصبد ىاعمة وذلى ىتٌجة الت، ٌرات ال رموىٌة علٌ ا   وىتٌجة الوغأ 

على الجىٌ  ولغخٌته المملو   بسوا ل و  عولة عىق الرحم ففى ما ٌ مح و،سةفٌ  ٌوسة  

قىا  عىق الرحم م  ول تقلص رحمً   حتى تتوسة  ل رجةة ٌموى ةا عى  ةذ اسةتٌ اب القةوا م 

االمامٌةةة للجىةةٌ    وتسةةتمر نةةذه الحالةةة لمةة   ٌةةوم واحةة  فةةً األبقةةار   ولوى ةةا توةةو  محةة    

ر  ف ةةةل تقلصةةةات الةةةرحم ت  ةةةر علةةةى األم مسةةةببة اى ةةة ام الراحةةةة سةةةاعات   إ   7بم ةةة ل 

 واالستقرار   

وب ذه الفتر  لٌوا تتمزق األغخٌة الجىٌىٌة فٌى ف  الوٌس الوخٌقً الوورٌوىً لوال )        

وٌس الما  األول     وٌتمزق سامحا لةب   السةا ل الوخةٌقً بةال رو     ةم ٌتبة  لحٌاىةا " 

السلً ) وٌس المةا  ال ةاىً   و ةحل نةذه المرحلةة   فةا  جىةٌ   ولٌس غالبا " بتمزق وٌس

األىوا  لحا ٌة الموالٌ    ٌ ور موأج ا على جاىبه لو على  لفٌته فً وو ٌة   رٌة   م  

وو  ا  األأرا  األمامٌة والرلس ٌوةغأا  وة  عىةق الةرحم   لمةا لف ةال االٌوىةات مت ة    



الرحم نو الذي ٌوغأ إلةى جسةم الةرحم لوال ووة   الموالٌ  ل فا  الجىٌ  ال لفً ألح  قرو 

عىق الةرحم   نةذا وا  لول تقلةص م اوةً فةً نةذه الحٌواىةات   ٌوةو  مروةزا فةً الى اٌةة 

القرٌبة م  عولة عىق الرحم   وإال فا  األجىة الموجو   فً الى اٌات المبٌوٌة م  قةرو  

رحم   ونىا توأج  األى ى الرحم سو  تىزل وتز حم الواح   و  األ ر  قرب قىا  عىق ال

  اىٌة    م تقوم وتتحرى  ا ر  حول ىفس ا عى  نذه المرحلة  

 

  -مرحلة لف  الجىٌ  :

وتب ل باستومال استر ا  عولة عىق الةرحم و  ةول الجىةٌ  الٌ ةا   وتىت ةً بلف ةه          

ٌة بفترات إلى الىور  ار  الج از التىاسلً االى وي   وتح ث  حل نذا الوقت تقلصات رحم

زمىٌةةة متقاربةةة   وتةةز ا  نةةذه التقلصةةات و افةةة وحةة   وتوةةرار فةةً حةة و  ا   وٌقةةو  ف ل ةةا 

بواسأة وغأ عوحت البأ    والتً ت أً قو  إوةافٌة وةرورٌة متمةام الووة    ووةٌس 

السلى ) وٌس الما  ال اىً   ال ٌتمزق اعتٌا ٌا حتةى ت ةر  القةوا م األمامٌةة مة  الحٌةا    ةم 

 رو  الرلس   الص ر   الحو     م القوا م ال لفٌة لٌوتمل  رو  الجىٌ  ب،ومله ٌتب  ذلى 

  وٌوو  الجىٌ  بوو ٌة تلنله المرور  حل الحزام الحووً ب،قل مقاومة مموىة   مستغح 

 مىحىٌات جسمه لمح مة مىحىٌات أرٌق قىا  الوال     

جىةٌ  ألعلةى لو  ارجةا ٌموة  ل  وم  المفول ع م الت  ل فً عملٌة الوال     ال  سةحب ال

 ٌلذي األى ى لو ر م  ل  ٌساع نا لو ٌىف  ا   

ٌول  الجىٌ  وٌوو  حرا م  المخٌمة الجىٌىٌة   وذلى ال  األغخٌة الجىٌىٌة الم تلفة         

توةةو  متصةةلة الواحةة  بةةاآل ر   وال تسةةحب الفلقةةة األ ٌةةر  حتةةى ٌوتمةةل لفةة  الجىةةٌ    وذلةةى 

 ٌزه بال م واالووسجٌ  ا ىا  رحلته  حل قىا  الوال     ونذا ما ٌةر  لوما  استمرارٌة تج

فةةً األبقةةار والى ةةا  ذوات المخةةٌمات الفلقٌةةة لمةةا األفةةراس وال ىةةازٌر   وال  مخةةٌمات ا مةة  

فا  م  م االتصال المخةٌمً ٌتوسةر ب ة  بة   نةذه المرحلةة   لةذا  Diffuseالىو  المىتخر 

ىسبٌا وإال فالموت ا تىاقا توو  نً الى اٌة األوٌ   للجىٌ  فٌجب ل  ٌتم لف  جىٌى ا بسرعة 

   وعلى نذا فا  الوقت المستغرق ل ذه المرحلة ٌ تم  على ىو  الحٌوا    

 

 

 

 

 

  -مرحلة لف  المخٌمة :

وتخمل نذه المرحلة على استمرار تقلصات الرحم للف  المخٌمة   ففً الحٌواىةات فلقٌةة     

المٌة لم تزل عالقة باألغخٌة الجىٌىٌة وتصبد حر  م  اتصال ا مة  المخٌمة توو  الفلقات ا

الفلقات الجىٌىٌة ب   لف  الجىٌ    وٌ تل  أول نذه الفتر  با تح  الىو    فتح ث بسرعة 

فً الفرس حٌث ال ت، ذ لو ر م   قا ق م  و   ب   وو  الجىٌ    وفً البقةر  تلفة  بوقةت 

   ساعات  5-4م  م األبقار تلف  مخٌمت ا بح و  )     ساعات ولو 8 -5 2ٌتراو  م  ) 

سةةاعة  ت ةة  لٌوةةا أبٌ ٌةةة مةة  نةةذه الىاحٌةةة   وفةةً ب ةة  األىةةوا  مت ةة    20وا  فتةةر )  

الموالٌ  تلف  المخٌمة مة  لو ب ة  وةل جىةٌ  وقبةل ووة  الجىةٌ  التةالً   بٌىمةا فةً األىةوا  



ب   وو  ول ع   لجىة ) وما فً  األ ر  مى ا ال تتب  المخٌمة ول جىٌ  بل تلف  ومجموعة

 ال ىزٌر      

 

 ىووص الرحم 

نو استرجا  الرحم حالته الأبٌ ٌة او لحالة مقاربة  -ٌقص  بىووص الرحم ب   الوال   :     

لحالته الأبٌ ٌة التً وا  علٌ ا قبل الحمل والوال     واعتٌا ٌا تتألةب نةذه ال ملٌةة سلسةلة 

ب ل م  وق  التقلصات الرحمٌة   فب   المرحلة ال ال ة مة  م  تغٌرات وتحورات فً الرحم ت

الم ا  ) مرحلة لف  المخٌمة   تستمر التقلصات الرحمٌة ل حٌث وج  فً االبقار ا  نةذه 

 قا ق ولحٌام ال ح ة االولةى ب ة  الووة  ل امةا  3التقلصات تز ا  فً الحقٌقة إلى تقلص ول 

ذلى فةا  توةرار التقلصةات ٌقةل تة رٌجٌا لٌصةبد بم ة ل  فً االٌام ال ح ة او االرب ة التً تلً

 قٌقةةة   ا  نةةذه التقلصةةات توةةو  م مةةة فةةً تقصةةٌر اأةةوال ال حٌةةا  20 – 22تقلةةص وةةل 

ال ولٌة الرحمٌة الأوٌلة م  جرا  تم  نا الستٌ اب الجىٌ    ٌ قب ذلى قصرا فةً الفلقةات 

ىةت علٌةه قبةل الحمةل   وفتةر  وتحورا فً تج ٌزنةا الة موي لت ةو  إلةى حالةة مقاربةة لمةا وا

ٌوما   وتقل م ل نذه الفتر  فً اىةوا  الحٌواىةات  45-35ىووص رحم االبقار توو  حوالً 

 االصغر حجما لصغر حجم رحم ا   

وفً الفرس فا  ىوةوص الةرحم ٌوةو  سةرٌ ا   ولوة  وجة  ا  الىوةوص الوامةل للةرحم       

ذ قة  ال ٌةتم ذلةى عىة  ب اٌةة الخةٌو  االول ٌوو  غٌر ورورٌا ل و   الخٌو  ب ة  الةوال     ا

ٌومةا اٌوةا   امةا الى ةا  فةا  فتةر   45-35علما با  الىووص الوامل لرحم االفراس ٌتألب 

-22ٌوما على االقل توو  ورورٌة الح اث الىووص الوامل فً الرحم ل وتتألب فتةر   04

 ٌوما اوافٌة ا ر  قبل ا  تستأٌ  الى جة الحمل  اىٌة    20

 

 واعة الر

ٌمو  ت رٌ  الرواعة باى ا الأور الى ا ً م  ال ور  التىاسلٌة فً اللبا     اذ ا            

الحالة الفسٌولوجٌة للغ   اللبىٌة تخترى مباخةر  بالحالةة التىاسةلٌة للحٌةوا    وال  الحلٌةب 

ة ٌموة  ٌ   المص ر الغةذا ً الوحٌة  للموالٌة  فةً فتةر  ب ة  الةوال     لةذا فةا  فتةر  الروةاع

 اعتبارنا أورا اساسٌا للتىاسل   

تق  اللبا   فً قمة نرم تأور االحٌا    لذا فق  حصلت على  رجة عالٌة م  التأور مقارىة 

بالحٌواىات اال ر    ومما ٌمٌزنا نو امتحو ا للغ   اللبىٌة ال اصة باىتا  الحلٌب الذي ٌ   

 حرجة م  اباوٌر وال ت ا حتى فأام ا   المص ر الوحٌ  لتغذٌة الصغار المولو   فً فترات 

 

 الغ   اللبىٌة 

      

ٌخمل ور  البقر  على لرب ة غ   لبىٌة ل لو لرب ة لربةا  ل ووةل ربة  ٌ ة  عبةار            

وح   واح   مىفصلة ولٌا ع  بقٌة األربا  ل وتصةر  نةذه الغة   إىتاج ةا بواسةأة ج ازنةا 

  وحلمت ةا ال اصةة   وٌةربأ الوةر  Cisterns)القىوي ال اص ل ول ا م ازى ا ال اصة 

 م لقا بواسأة روابأ  اصة ت ر  بالروابأ المساع   لو الم لقة للور   

           



لمةةا التخةةرٌد الةة قٌق للوةةر  ل ف ىةةاى ىةةوعٌ  ر ٌسةةٌ  مةة  األىسةةجة الموجةةو   فةةً         

 -الور  :

    Parenchymaالىسٌج الو ا فً ) الغ ي    - 2

    stroma  ) الىسٌج الرابأ لو المساى    الس ا - 0

ففً البقر  المرو  ٌخمل الىسٌج الو ا فً على حوٌصحت ٌفرز إلٌ ا الحلٌب ل وعلى      

 ج از قىوي ٌجري  حل ا الحلٌب لٌصل إلى لحوا  جم ه  

والحوٌصحت عبار  ع  تراوٌب وٌسٌة وم رٌة الخول ٌحتوي ج ارنا على أبقة مفر   مة  

ا ال  ارٌة ل حٌث تتجم  الحوٌصحت بترتٌةب عىقةو ي لو فصةً ل إذ ٌموة  ل  توةو  ال حٌ

حوٌصلة مرتبأة سةوٌة بواسةأة حةاجز لٌفةً رقٌةق لتوةو  الفصةٌص ل وم  ةم  022نىاى 

الحوٌصةةحت وةةم  الفصةةوص تفةةتد بصةةور  فر ٌةةة وةةل إلةةى قىات ةةا ال اصةةة ل وقةة  تفةةتد 

فصٌصةات الحوٌصةحت توةو  عىاقٌة  اوبةر  حوٌصلتا  لو  ح ة فً قىا  مختروة واح     إ 

 او فصوص اوبر وتفصل نذه ع  ب و ا الب   بواسأة حواجز اسمى م  سابقت ا   

وتغأةةةةةةً الحوٌصةةةةةةلة المفةةةةةةر   مباخةةةةةةر  ب حٌةةةةةةا مةةةةةة  ىةةةةةةو  عوةةةةةةلً   ةةةةةةاري       

Myoepithelial cells  وتوةو  ىجمٌةة الخةول وذات ىتةو ات أوٌلةة ل ةا القابلٌةة علةى

قلصةةة ىتٌجةةة لف ةةل نرمةةو  االووسٌتوسةةٌ  ممةةا ٌسةةبب وةةغأ ا علةةى الةةتقلص وتسةةتجٌب مت

الحوٌصةةلة لةةتلف  األ ٌةةر  محتوانةةا مةة  الحلٌةةب إلةةى الج ةةاز القىةةوي ل ووةةل حوٌصةةلة تحةةاأ 

بىسةةٌج رابةةأ ) سةة ا    رقٌقةةة جةة ا ل ووةةذلى القىةةوات فولمةةا وبةةرت القىةةا  وتجم ةةت تحولةةت 

 تٌ  م  ال حٌا ال  ارٌة  بأاىت ا م  سمى أبقة واح   م  ال حٌا إلى سمى أبق

وٌغأً السأد ال ارجً للقىوات لٌوا ب حٌا عوةلٌة   ارٌةة مىت مةة ب،سةلوب أةولً      

عىةة ما تةةتقلص نةةذه ال حٌةةا ل ممةةا ٌسةةبب فةةً اىةة فا  تٌةةار الحلٌةةب إلةةى الم ةةاز  ل وتىت ةةً 

  القىةةوات تجم ةةا إلةةى مةةا ٌ ةةر  بم ةةز  الغةة     ةةم م ةةز  الحلمةةة  اللةةذا  ٌبأىةةا  بأبقتةةٌ

مز وجتٌ  م  الىسٌج ال  اري الذي ٌوو  مستمرا مة  الأةح  المةبأ  للقىةوات ل  ةم ٌفةتد 

م ز  الحلمة إلى قىا  صغٌر  تسمى بقىا  ال أ  والى فتحة  ارجٌة محاأة ب ولة عاصر  

   

 

 

 ت، ٌر الرواعة على التىاسل 

ىةوا  وٌفسةر ٌ  ر إ  مرحلة الرواعة تل ر ب رجة ما على مستو   صوبة ب ة  األ     

سبب اى فا  ىسبة ال صوبة فً نذه األىوا  ىتٌجة تحفٌةز نرمةو  البةروالوتٌ  السةتمرار 

بقا  الجسم األصفر وما ٌخوله نذا الجسةم مة  إعاقةة لحة وث ىمةو حوٌصةلً وتبةوٌ  ب ة  

ذلى ل ولو  ال انر إ  نذه الحالة ال تىأبق على األبقار   إذ إ  مرحلةة الروةاعة ل ةا تة، ٌر 

م ةة وم علةةى مسةةتو   صةةوبت ا ل نةةذا عقةةب المراحةةل المبوةةر  عىةة ما توةةو  عملٌةةة  قلٌةل لو

ىووص الرحم مستمر  ل ومة  نةذا فةا  زٌةا   توةرار عملٌةات الحلةب لو الروةاعة تمٌةل ال  

مةرات ٌومٌةا  4تزٌ  م  أول الفتر  مة  الووة  وحتةى الخةٌو  األول فاألبقةار التةً تحلةب 

بٌىت خٌوعا صامتا  ةحل نةذه الفتةر  ل ولوة   صةوبة واىت مت، ر  ٌومٌا   وب   األبقار 

 األبقار بالخٌو  الصامت واىت اعتٌا ٌا    

      

 


