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  female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي 

ان الغرض األساسي من انتاج البيض في الطيور الداجنة هو المحافظة على األنواع وعدم 

فان انتاج البيضة المخصبة يعد بمثابة انتاج خلية تناسلية مجهزة بكافة العناصر  انقراضها، وعلية

وتعتبر هذه النقطة اهم الفروق األساسية بين  االم،الغذائية االزمة لنمو وتطور الجنين بمعزل عن 

  الثديية.الطيور والحيوانات 

فقد  ،البيضبيض وقناة تشترك معظم أجهزة الجسم في انتاج البيض وليس االمر حكرا على الم

 55-55 بحدودهذه البيضة  يقدر وزن ،ساعة 22-22واحدة مدة تتراوح من  ةيتطلب انتاج بيض

نجد  بيضة( 225الدجاجة من بيض خالل سنة إنتاجية ) تنتجهوعند ربط هذا الرقم بمقدار ما  غم.

لة في تكوين البيض ويمكن ان تتوزع المواد الداخكغم من البيض  1255 – 1555انها تنتج بحدود 

 وفقا للجدول التالي 

 كميتها  اسم المادة 

 كغم  2 البروتين 

 كغم  152 الدهن 

 كغم  555 الكالسيوم 

 كغم  1552 الماء

 

-1555كان معدل وزنها بحدود  مرات اذا 15-2أي ان الدجاجة تنتج ما يفوق وزنها بحدود 

 غم، ولتلبية هذا اإلنتاج العالي من البيض البد من توفر جهاز تناسلي كفوء ونشط جدا.  1055

 تركيب وتشريح الجهاز التناسلي االنثوي في الدجاجة: 

 يتكون الجهاز التناسلي االنثوي في الدجاجة البياضة من المبيض وقناة البيض اليسرى ) الفعالة (

 (1حظ شكل رقم ) ال

 :  Ovaryالمبيض أوال : 

 يقوم هذا الجزء بوظيفتين أساسيتين هما 

  انتاج الهرمونات التي لها عالقة بالتناسل 

  ) انتاج البويضات ويمكن ان نسميها ) الكميتات االنثوية 

 ، ويتألف من طبقتين يقع المبيض في داخل الجوف الجسمي عند النهاية االمامية للكليتين

 وتمثل النسيج الخارجي :  Cortexالقشرة  .1

 والتي تمثل النسيج الداخلي  :  Medullaاللب  .2

 . والتي تقع بين الطبقتين األولى والثانية   Tunica albuginea :الغاللة البيضاء  .2

 2555يحتوي المبيض على العديد من البويضات ويتراوح عدد الذي يمكن مشاهدته منها بقرابة 

تشكل البويضات المجهرية التي ال يمكن رؤيتها ) ميكروسكوبية ( قرابة  بويضة ، في حين

 بويضة .  255-255بويضة ،اال ان ما يصل منها الى مرحلة النضج الجنسي يقدر بـ 12555
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تحتوي طبقة اللب على انسجة رابطة واعصاب وعضال ملساء، وتعتبر الجزء األكثر وعائية 

وسليفات البيضة  oocytesالقشرة على خاليا البيضة مقارنة بطبقة القشرة. تحتوي طبقة 

oogonia   

 

 

 يوضح التشريح الداخلي لدجاجة بياضة وموقع الجاز التناسلي االنثوي (1)شكل

 

في البويضة الناضجة يحاط الصفار بغشاء الفيتالين وكون الجريبة غنية باألوعية الدموية عدا 

حيث تفتقر هذه المنطقة لألوعية الدموية. ويكون الجهاز الدموي الوريدي  stigmaمنطقة تسمى 

 للجريبة اقل تطورا من الجهاز الشرياني. 

 

 حيث تبدو خالية من االوعية الدموية  stigma( يوضح منطقة 2شكل رقم )
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ن كبعد حدوث عملية االباضة ال يتكون في الطيور ما يدعى بالجسم األصفر كما في الثدييات. يم

 تقسيم مراحل نمو الجريبة الى ثالثة مراحل أساسية: 

 وتمتد من عدة أشهر الى عدة سنوات ويبلغ قطر الجريبة فيها مرحلة النمو البطيء :

 ملم( .  5555-1)

 وتتضمن ترسيب بروتينات الصفار وتمتد حوالي  مرحلة النمو السريع المضطرد :

 الشهرين 

 يوم . تتضمن  11-2تحدث هذه الفترة قبل يوم اول اباضة بحدود  : مرحلة النمو السريع

ملم بمعدل وزن يقد  22-0ترسيب الصفار والدهون ويصل قطر الجريبة فيها بحدود 

   غم .  10 -5550بحدود 

 

  Oviductثانيا : قناة البيض 

  الشكلة ويمكن تقسيم قناة البيض الى ستة مناطق وظيفية بدال من خمسة اعتمادا على الوظيف

  infundibulumالقمع  .1

  magnumالمعظم  .2

  isthmusالبرزخ  .2

  tubular shell glandالغدة القشرية االنبوبية ) الرحم (  .4

 shell gland sacكيس الغدة القشرية  .5

  vaginaالمهبل  .5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح المناطق الوظيفية في قناة البيض( 2شكل رقم )

 القمع 

 المعظم 

 الرحم 

 البرزخ 

 المهبل 

 المبيض 
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 : infundibulumالقمع  -1

 اول أجزاء قناة البيض يكون رقيقا ومهدبا واهم وظائفه 

  التقاط البويضةovum  الساقطة من المبيض 

  تلقيح البويضة بالنطف المخزونة في اعشاش خزن النطفsperms nests . 

  :magnumالمعظم  -2

  الغدد: يحتوي على نوعين من  البيض،يعتبر أطول أجزاء قناة 

  األولى: الغدد االنبوبيةtubular gland  :  وتتألف من خاليا ال كأسية non-goblet 

cells  .وتقوم بإفراز البياض الخفيف 

  الثانية: غدد وحيدة الخليةunicellular glands: خاليا كأسية  وهذه تتألف من

goblet cells  وتفرز البروتين اللمفي Ovomucin. 

ويظهر ان المعظم هو من يحدد شكل البيضة فالبيض الصغير الحجم في الدجاج يميل الى الشكل 

الكروي، في حين يميل البيض الكبير الحجم الى الشكل المستطيل، وقد يعزى ذلك الى ضغط 

 عضالت جدران قناة البيض.

 :   isthmusالبرزخ  -3

 يقع بعد المعظم ويعمل على : 

  .تكوين الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي للقشرة 

 .إضافة جزء قليل من الماء الى البويضة 

 الغدة القشرية االنبوبية )الرحم( -4
وتسمى المنطقة الحمراء وتشمل الجزء االمامي من الرحم المرتبط بالبرزخ وضيفتها األساسية 

الخاليا  لمية للقشرة ،تحتويافراز وترسيب الكالسيوم على اغشية القشرة وتكوين الطبقة الح

 المبطنة للخلية القشرية على الكاليكوجين الذي يساهم على رفع مستوى السكر في البيضة

 الغدة القشرية الكيسية: -5
يشبه الكيس ويكون سميك وعضلي ويحتوي على الغدد االنبوبية وحيده الخلية ومن الوظائف 

 الرئيسية لهذا الجزء 

  تكوين القشرة 

  إضافة الماء واالمالح الى االلبومين 

 تكوين صبغة القشرة وعادة قبل وضع البيضة بخمس ساعات 

 Vagina)المهبل ) -6

. ومن المحتمل ان ال يشترك المهبل Sيكون قصير نسبيا وبشكل أنبوب منحني وبشكل حرف 

في أي دور أساسي في تكوين البيضة وممكن ان يقتصر عمله على طرح البيضة خارج 

. ويوجد في منطقة اتصال الرحم بالمهبل النوع 105oم بعد استدارتها بزاوية مقدارها الجس

 الثاني من االعشاش الخازنة للنطف.
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 (Sexual Maturation)النضج الجنسي 

يمكن تعريفة على انه مجموعة التغيرات الفسلجية والشكلية التي تبلغ ذروتها في القدرة التناسلية 

 ويتأثر بعدة عوامل منها:الطبيعية للحيوان 

الوراثية: حيث تكون القيمة الوراثية لصفة العمر عند النضج الجنسي معتدلة ويكون للديك  -1

 دور أكبر في توريث هذه الصفة أكثر من االم 

 لعوامل البيئية: وتشمل عدة عوامل منها:ا -2

  درجات الحرارة البيئية: حيث تأخر درجات الحرارة العالية النضج الجنسي 

 لتغذية: نقص الفيتامينات والمعادن والبروتين ممكن ان يؤدي الى اعاقه النمو والنضجا 

  الضوء: يلعب الضوء دورا كبيرا في السيطرة على عملية النضج الجنسي وعلى

في الدجاج المربى  رغم ذلك حصل نضج جنسي ،انضاج الجهاز التناسلي االنثوي

 بالظالم التام. 

 كيف يؤثر الضوء على النشاط الجنسي للطيور ؟ 

الموجودة في الخاليا المستلمة  rhodopsinيستلم الطير الضوء بواسطة صبغة الرودوبسين 

لتتحول الى إشارات كيمياوية تنتقل الى الدماغ تحديدا الى جزء  photoreceptor cellsللضوء 

 يسمى تحت المهاد، الذي تتمثل استجابته بأطالق الهرمونات المحرضىه للجنس. 

 توجد ثالث طرق رئيسية يعتقد انها تعمل على نقل الضوء الى تحت المهاد هي : 

 تحت المهاد :  -عن طريق العين  -1
وال يلعب دورا أساسيا في السيطرة على أداء  واألبصارالرؤيا  يعتبر هذا الطريق مهم في

، فقد وجد بعض الباحثين ان دجاج اللكهورن االعمى بالوراثة أنتج الجهاز التناسلي للدجاجة

 زن البيض مقارنة بالدجاج الطبيعي.بيضا أكثر وتناول علف اقل وله نفس وزن الجسم وو

حت المهاد بشكل مباشر او غير مباشر هيه المسؤولة تعتبر اإلشارات الضوئية المستلمة من ت

عن تنظيم انتاج تحت المهاد من الهرمونات الجنسية )عوامل إطالق الهرمونات المغذية 

للهرمونات الجنسية(، هذه الهرمونات تتجه مباشرة من تحت المهاد الى الفص االمامي للغدة 

 FSHالنخامية على إطالق افراز هرموني نخامية، لتحفز  –النخامية عبر االوردة التحت مهاد 

 . LHو

 

 

 تحت المهاد.  –عن طريق الجمجمة مباشرة  -2
تحفيز تحت المهاد  إلحداثعندما يكون عدد ساعات اإلضاءة ) طول مدة اإلضاءة ( كافية 

تطور المبيض وقناة البيض ، هذا يحفز بدوره على  FSHومن ثم الغدة النخامية على افراز 

 (4كما يوضحها الشكل رقم )إلحداث االباضة.  LHوافراز 
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 تحت المهاد.  –عن طريق الغدة الصنوبرية  -3

مهما في تحديد موسم التكاثر    pineal glandيعتبر طريق الضوء من خالل الغدة الصنوبرية 

، ويتم ( والسيطرة على التكاثرالتكاثراكثر منه أهمية في تحديد العمر عند النضج الجنسي )بداية 

تقيس الدجاجة طول فترة  خاللهالذي من  melatoninذلك من خالل افراز هرمون الميالتونين 

الضوء والظالم خالل اليوم ، لتتمكن من تحديد موسم التكاثر فالنقطة التي ينخفض التي ينخفض 

ا نقطة التي عندها يرتفع هذبينما ال عندها الميالتونين في بالزما الدم تكشف حصول الفجر ،

 الهرمون تعني للدجاجة حصول الغسق ) وقت الغروب وبداية الظالم (.

ففي فصل الخريف )بداية الشتاء( يبدأ النهار بالقصر، وكذلك في التربية المغلقة عند خفض عدد 

از افران زيادة  الميالتونين.فأن ذلك يؤدي الى زيادة طول فترة افراز هرمون  اإلضاءة،ساعات 

هرمون الميالتونين تعمل على تثبيط او إيقاف نشاط الجهاز التناسلي من خالل زيادة افرازها 

وهذا يعمل بدوره على خفض  gonadotropin inhabiting hormone(GnIHلهرمون )

يؤدي الى توقف وضع  النخامية، مماالفص االمامي للغدة  من LHو FSHتكوين وافراز هرموني 

ضمور الجهاز التناسلي االنثوي. مما يوجه الطيور الى عملية نزع الريش و وتدهورالبيض 

molt    إعادة معلومات تشير الى زيادة طول الفترة والتهيؤ لموسم التكاثر الجديد، الذي يبدأ عند

الضوئية من خالل الغدة الصنوبرية )انخفاض افراز هرمون الميالتونين( وبالتالي انخفاض افراز 

 .  GnRHوزيادة افراز الهرمون المحرر للهرمونات الجنسية  (GnIHهرمون )
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 نشاط الهرمونات الجنسيةفي الضوء  تأثير 4شكل رقم 

 

 

 : االباضة ووضع البيض 

 :Ovulationأوال / االباضة 

ي نتيجة لتشقق جدرانها فعملية انطالق البويضة من جرابها ) الحويصله المبيضية الناضجة ( 

منطقة االستكما يسمى االباضة، وتحدث االباضة في األنواع الداجنة من الطيور المنتجة للبيض 

) طرح  Oviposition دقيقة (من حدوث ملية وضع البيض  25-15بعدة فترة تتراوح بين )

 البيضة خارج جسم الدجاجة (. 

هو األساس  LHملية االباضة ولكن يبقى هرمون تشترك العديد من الهرمونات في عملية احداث ع

في احداث عملية االباضة في ميكانيكية لم تزل غير محددة بشكل دقيق، ولكن افترض بان هرمون 

LH و ا يعمل على تقلص العضالت الناعمة الموجودة في ساق الجريبة مما سبب تشقق الستكما

يسبب فقر دم موضعي بسبب عدم تدفق الدم الى الجريبة وبالتالي موت نسيج منطقة الستكما بحالة 

 . Necrosisتعرف بالنخر 
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 عملية االباضة وتكوين البيضة 5شكل رقم 

 

 الهرمونات المشتركة في احداث االباضة 

 الهرمون االول

ساعات  0-5حيث يفرز قبل االباضة بحدود  LHتحدث االباضة نتيجة االفراز الدوري لهرمون 

عن  ؤولويصل قمته بالدم قبل االباضة بأربع الى ست ساعات ويعتبر هذا االرتفاع هو المس

ساعة ولم  15-14قبل االباضة بحدود  LHأحدث االباضة وقد لوحظ حصول قمة أخرى لهرمون 

ساعة  24الظالم وتتكرر كل تحدث في بداية فترة  LHتشخص أهميتها وهناك قمة ثالثة لتركيز 

قبل االباضة،  LHوقد افترض البعض ان لها عالقة في اشعار وتنظيم الوقت الذي عنده تبدأ قمة 

 .FSHمرة من  555في احداث االباضة اقوى ب  LHوتكون قوة 
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 الهرمون الثاني

ل صوفقد لوحظ ح هو الهرمون الثاني المهم في احداث االباضة البروجستيرونيعتبر هرمون 

قبل االباضة )زيادة  LHاالباضة وبنفس الوقت الذي تحصل قمة  قبل 5-4قمة له في الدم في ساعة 

لنظر ( ومن الملفت لريباتهذا البروجستيرون كما أشرنا سابقا ناتجة من افراز من قبل أكبر الج

ح ضعدم حصول قمة البروجستيرون في األيام التي ال يحصل فيها اباضة وهنالك دليل اخر يو

مة فلو أوقفت ق االباضة تحدث وتستحث بواسطة افراز او قمة البروجستيرون لقب LHان قمة 

قبل االباضة من  LHالبروجستيرون بشكل او بأخر قبل االباضة فانه يؤدي الى عدم حصول قمة 

قبل االباضة وكذلك يدخل بطريقة ما من خالل  LHهذا يتضح ان البروجستيرون يؤثر في قمة 

 غذية االسترجاعية الموجبة قبل االباضة.الية الت

 وأشكاله الفعال الهرمون الثالث االستروجين

-4بيتا استرا دايول واالسترون في الدم بفترة  12لوحظ حصول قمة لالستروجينات والتي تشمل 

 وأحدث االباضة  LHقبل االباضة ولم يكن لهذه الهرمونات عالقة مباشره في افراز  5

 الكورتيكو ستيرونالهرمون الرابع 

قبل االباضة ولم يظهر ان هناك عالقة بين هذا  22-25تحصل لهذا الهرمون قمتين في الساعات 

 الهرمون واالباضة 

 الهرمون الخامس البروالكتين

 5ساعات واوطأ تركيز يصل اليه قبل  15في الدم قبل االباضة ب  يصل هذا الهرمون قمتة

ساعات من االباضة وهذا االنخفاض يحصل بنفس الوقت الذي يصل فيه تركيز هرمون 

اعلى تركيز لهما. ان هذا االنخفاض في البروالكتين قد يساعد في تسهيل  LHالبروجيسترون و

 اضة قبل االب LHافراز البروجيسترون وبداية تدفق 

 FSHالهرمون السادس 

ساعة قبل االباضة وسجل بعض الباحثين قمة أخرى له 15يصل هذا الهرمون قمتة في الدم بفترة 

 قبل االباضة وحاال بعد اباضة الجريبة الوسطى في السلسلة. 11في الساعة 

 ثانيا: وضع البيض 

العوامل التي قد  هي عملية طرح البيض خارج جسم الدجاجة تشترك فيها مجموعة واسعه من

تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر و األهم فيها الهرمونات المفرزة من الفص الخلفي من الغده 

النخامية والتي الميزوتوسين واالرجنين فازو توسين إضافة الى الهرمونات المفرزة من اخر 

 .Eو  Fجريبة قبل االباضة وأول جريبة بعد االباضة والتي البروتسو كالندينات 

يتم طرح البيضة خارج جسم الدجاجه عن طريق ارتخاء العضالت البطنية والعضة العاصرة 

الواقعه بين الرحم والمهبل والتقلص العضلي للرحم، عند وضع البيضة يكون الطرف العريض 

في المقدمة علما ان وضع البضة داخل قناة البيض يكون الطرف المدبب بالمقدمة ولكن لحدث 

وهذا يساعد في عملية  105oيضة قبل وضعها بفتره قصيره بزاوية مقدراها دوران افقي للب

 إخراجها خارج جسم الدجاجة.
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على عضالت  AVTان التقلص الذي يحدث في جدران الرحم يكون بسبب هرموني الميزوتوسين و

 الرحم.

الى  PGF2كذلك تؤثر البروستو كالندينات بشكل مباشر في احداث االباضة فقد لوحظ ان حقن 

الدجاج حفز الرحم على التقلص وسبب ارتخاء المهبل ومن ثم وضع البيض قبل اوانه ونفس 

 وحصول AVTويعتقد ان فعل البروستو كالندينات يتوسط تأثير  PGE1التأثير حصل عند حقن 

عملية وضع البيض. وقد سبب كل من الهستامين واالسيتيل كولين واالركو توكسين تقلص 

ب بوضع بيض مبكر على العكس من هرمون الذي يسبب تأخر وضع عضالت الرحم وتسب

 . البيض نتيجة الرتخاء العضالت

 هرمونات المبيض:

 steroid hormoneتصنع في مبيض الطيور مجموعة واسعة من الهرمونات الستيرويدية 

 وغير الستيرويدية. وتشمل الهرمونات الستيرويدية الرئيسية كل من المودق 

 

  estrogenاالستروجين  -

   progesteroneالبروجستيرون  -

   androgenاالندروجين  -

 اما الهرمونات غير الستيرويدية ) تعتبر ثانويه (فتشمل كل من 

  Fو Eالبروستوكالندينات  -

 االبنفرين  -

 الهستامين -

الخاليا الحبيبة في المبيض تعتبر المصدر الرئيسي إلنتاج هرمون البروجستيرون، بينما خاليا 

 تنتج بالدرجة األولى المودق ) االستروجين ( واالندروجين ) التستستيرون (.  القراب

على انتاج هرمون البروجستيرون في الخاليا الحبيبية في جميع الجريبات ،  LHيحفز هرمون 

على انتاج  FSHهرمون  تأثيراقوى في الجريبة األكبر قبل االباضة. بينما  تأثيرهويكون 

  LHهرمون  تأثيرعكس  FSH تأثير، أيضا يكون  LHالبروجستيرون يكون اقل من تأثير هرمون 
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اقوى على الجريبة األقل نضجا واالقل حجما   FSH تأثيرفيما يتعلق بتسلسل الجريبات حيث يكون 

 . لها  وتحفيزهفي زيادة نمو الجريبات الصغيرة الحجم  FSH، وقد يعزى ذلك الى دور

 يؤدي هرمون االستروجين العديد من الوظائف يمكن تلخيص أهمها بما يأتي :

 تعزيز نمو قناة البيض وزيادة افرازات الغدد االنبوبية. -

 المساعدة في صناعة البروتينات الخاصة في قناة البيض. -

 تعديل تركيز مستقبالت هرمون البروجستيرون في القناة التناسلية. -

تحفيز صناعة الصفار من خالل عملة على تنظيم تناول الطعام ترسيب الكالسيوم داخل  -

 العظام اللبية التي تعد بمثابة المخازن االحتياطية للكالسيوم خالل فترة انتاج البيض.  

  .الريشالسيطرة على الصفات الجنسية الثانوية والسلوك الجنسي مثل لون وشكل  -

من المتعارف علية في الثدييات هو نمو بويضة واحدة بشكل عام، بينما في الطيور الداجنة يحدث 

ان تنمو وتتطور مجموعه من البويضات وفق تسلسل يعرف بالسلسلة الجريبية في المبيض، ولم 

دور في  FSHو LHتعرف ميكانيكية واضحة عن هذا الشيء لحد االن، وقد افترض ان هرموني 

ارتفاع في تركيز هرمون البروجستيرون في الجريبة األكبر ضمن  5حظ من الشكل رقم ذلك ويال

( أي كلما اقتربت من االباضة ، بينما يحدث العكس لالسترادايول ، حيث ينخفض 5-1السلسلة )

تركيزه في الجريبة األكبر واالقرب الى االباضة، اما تركيز هرمون التستسيرون فيبقى ثابت 

 ريبات ضمن السلسلة ولكنة ينخفض فقط في الجريبة قبل االباضة. تقريبا في الج
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 يوضح التغير في مستوى الهرمونات الستيرويدية للمبيض مع مراحل نمو وتطور الجريبات 6شكل 

 

واالستروجين في احداث عملية التعظم في العظام  التستسرونولوحظ وجود دور تأزري لهرموني 

  اللبية  

  

 

 

 

 

 

 

 سلسة وضع البيض 

 المبيض وقناة البيض  
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 : Egg shellقشرة البيضة 

 تتكون قشرة البيضة من ثالث طبقات هي من الداخل الى الخارج : 

 غشائين هما الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي -1

والطبقة mammillary layerالقشرة الحقيقية وتتكون من طبقتين هي الطبقة الحلمية  -2

وتتخلل القشة الحقيقية المواد  palisade or spongy layerاالسفنجية او الحسكية 

 العضوية ، مع وجود فتحات صغيرة فيها تدعى الثغور. 

: تمثل الطبقة السطحية للقشرة وتكون شمعية وتتألف من مادة بروتينية   cuticleالبشرة  -2

تبخر الماء من البيضة ومنع تلوثها وسكريات متعددة ودهون وتتلخص وظائفها بتقليل 

 2.كما يالحظ من الشكل رقم باألحياء المجهرية 

 

 

 تركيب البيضة وقشرتها يوضح 7شكل

حيث يتم ترسيب الكالسيوم على هيئة  القشرة،ويمثل جزء القشرة الحقيقية الجزء األعظم من 

بسبب اإلنتاج العالي  القشرة،من مكونات  %95التي تمثل قرابة  CaCO3كاربونات الكالسيوم 

لغرض  وميمن الكالسمن البيض في السالالت الحديثة أصبحت الحاجة الى توفير مصادر مختلفة 

 .، لذلك في الدجاج البياض تكون عملية ايض وتمثيل الكالسيوم ذات كفاءة عاليةترسيب القشرة

ز لبية األهم من بينها في تجهيان مصادر الكالسيوم الغذاء والمخزون في العظام وتعتبر العظام ال

، خاصة وان عملية تكوين القشرة تحدث معظمها خالل فترات الظالم التي ينقطع وخزن الكالسيوم

 هي:. هناك مجموعة من الهرمونات التي تشترك في ايض الكالسيوم فيه تناول العلف

 من غدد جارات الدقية  المفرز  para thyroid hormone (PTH)هرمون جارات الدرقية  -

 المفرز من االجسام الغلصمية االنتهائية   Calcitonin (CT)هرمون الكالسيتونين  -

 الذي يصنع في الكلية عبر مسارات محددة   D  (1.25DHCC)الشكل الفعال لفيتامين  -
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األكثر أهمية في المحافظة على مستوى ثابت للكالسيوم في  PTHيعتبر هرمون جارات الدرقية 

  :على  PTHالدم حيث يعمل 

 الى الدم  وأعادته  reabsorptionزيادة إعادة االمتصاص الكالسيوم من الكلية  -

 الدم.يقوم باالستفادة من الكالسيوم المخزون في العظام وتحويلة الى  -

الكالسيوم المفرزة لها خالل عملية تكوين يؤثر على قناة البيض عن طريق تحديد كمية  -

 القشرة  

 على خفض تركيز الكالسيوم في الدم .  CTيعمل هرمون  PTHعلى العكس من هرمون 

( عامال فعاال في تنظيم الكالسيوم في العظام ، حيث يعمل بشكل 1.25DHCCيعتبر هرمون ) 

ت عالية في القناة الهضمية تكون . في حالة توفر الكالسيوم بكميا PTHمستقل عن تأثير هرمون 

( . ولكن في حالة نقص 1.25DHCCفعالية امتصاصه بشكل غير فعال وال تعتمد على وجود ) 

الكالسيوم في القناة الهضمية فأن عملية االنتقال النشط للكالسيوم تكون فعالة وتعتمد بشكا أساسي 

 ) الحظ الشكل ( D   (1.25DHCC)على الشكل الفعال لفيتامين 

 

 الهرمونات المشتركة في ايض الكالسيوم 8شكل رقم 

 

 تكوين القشرة 
يبدأ تكلس القشرة بظهور عناقيد كلسية صغيرة على السطح الخارجي لألغشية.  وتعتبر هذه 
الحبيبات بداية ترسيب الكالسيوم في غدة القشرة.  تترسب القشرة األولى على المناطق األولية 

القشرة األولي، الطبقة الحلمية، والتي تتكون من بلورات كلسية إسفنجية الشكل، ثم تلي ذلك لتكوين 
إضافة الطبقة الخارجية للقشرة والمتكونة من عدة طبقات من بلورات كلسية صلبة طباشيرية تبلغ 

ون كضعف سمك طبقة القشرة الداخلية.  وكلما كانت األوتاد أكثر طواًل، كانت القشرة أقوى.  وتت
القشرة الكاملة في الغالب من كربونات مع بعض رواسب قليلة من الصوديوم، والبوتاسيوم، 

 والمغنسيوم.  ويتم ترسيب القشرة كاالتي:

CT 
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ينتقل ثاني اوكسيد الكربون والماء والكالسيوم من الشعيرات الدموية الى خاليا غدة القشرة ومن ثم 
.  ينتقل بونيتر كالكربون بوجود انزيم كربونيك انهيدريز لتكوين باي  وثاني اوكسيديتحد الماء 

الكالسيوم وباي كربونيت الى سوائل غدة القشرة حيث يتحدان لتكوين كربونات الكالسيوم )المكون 
 9الحظ الشكل رقم  االساسي للقشرة(.

 

 يوضح عملية تكوين القشرة 9شكل رقم 


