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1 اعداد الدكتور اسلم سعود

�� �	"�#��� ,�-$��.�(� 

emale reproductive systemF

(��نثوي�الجهاز��التناس�ي�يتألف :)1صورة  من��جزاء�التالية

 Ovary ا�بيض1
 Cortex القشرةأ
 Medulla اللبب
 Follicle الجريبةج
 Corpus luteum الجسم��صفرد
 Corpus albican الجسم��بيض هـ

 Oviduct قناة�البيض2
 Infundibulum القمعأ
 Ampulla �مبورةب
 Isthmus الJKزخج

 Uterus الرحم3
 Cervix عنق�الرحم4
 Vagina ا�هبل5
 Vulva فتحة�الحيا6

) *��01(.�(��� �	"�#��� ,�-$�� 3�����$+�� *�45� 
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2 اعداد الدكتور اسلم سعود

167�5���Ovary:

)  مقطع�عرA@?�للمبيض)2صورة

(اOبيض ̂�باحتوائه�ع�ى��مشاج�الكامنة�من�الغدد�الصماء�Rي�الجسم،)2صورة ،� Potentialيتم_

JKبايض�تعتOاOvariesي��ناث�R� �الجنسية��ساسية �تنتج��مشاج�الجنسية��نثوية�من��عضاء �لكوijا

Female gametesاو�البويضة�Ovumنثوية��� �الجنسية �Female sex hormonesوالهرمونات مبيض،

) اOبايض�الفعالة�تكون�عادة�اك�JKمن�غ_�Jالفعالة،،ملم)15×25×35البقرة�ذي�شكل�لوزي�وبمعدل�حجم

ش ��بقار�وذات �اOاعز�اصغر�بمقدار�النصف�من �واناث �ايضا.كمبايض�النعاج �لوزي �ل زوج من�للبقرة

الاOبايض��يمن�و�يسر،� جلة�الوليدة�توا�غالبا�ما�يكون�ف{iا�اOبيض��يسر�اك�JKمن�اOبيض��يمنعRي

Rي.ة�فالعكس�هو�الصحيحغبعض�ال���ء�بينما�Rي��بقار�البال لبقرة�السوية�غ_�Jالحاملاتقع�هذه�اOبايض

منةسم�من�فتحR35-45ي�الجزء�العلوي�للتجويف�البط���وع�ى�بعد�ي�Jاوح�ما�ب_ن� الفرج�وتستقر�بالقرب

� �الجزء�Broad ligamentالرباط�العريض�قرون�الرحم، �للجهاز�التناس�ي��نثوي، يعد�الدعامة�الرئيسية

:.Mesometriumالذي�يربط�اOبايض�يد�ى  الصفة�التشريحية�للمبيض�تظهر�انه�يتكون�من

86*�94���Cortex:

�اOبيض �من �الخار�ي �الجزء (الخارجية)��ي �القشرة �من �البعيدة �الطبقة �طبقات، �عدة �من تتكون

 ث¡ث�طبقات:�تتكون�من
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3 اعداد الدكتور اسلم سعود

16���:;����<:=�����=�Surface epithelium :عن مفردة�من�خ¡يا�مكعبة�طبقةو�ي�عبارة

Cuboidal cells.

26��?�5��� 3�?�5�� ��:@���Tunica albuginea ovarii :تحت�الطبقة�الط¡ئية�مباشرة�تقع

رقيقة�وكثيفة ذات�مظهرو�من��نسجة�الرابطة�تغطي�غالبية�سطح�اOبيض�تتكون�و�ي�عبارة�عن�طبقة

(الناعمة)� ̈ج_ن�مع�كميات�كب_Jة�من�العض¡ت�اOلساء .�Smooth muscleابيض�تتألف�من�الياف�الكو

36.�9��� B��#�� �45C Parenchyma :بيضية�تحت�الغ¡لةOوتعرف�بالطبقة�الوظيفية�البيضاء�ا

Functional layerبيضؤوت�Oمن�نسيج�ا�JKو�وتكون�حاوية�ع�ىلف�الجزء��ك رابطة الحويص¡ت�انسجة

.Ovarian hormonesاOبيضية�والخ¡يا�ال®��تنتج�الهرمونات�اOبيضية�

361.�?�5�� Ovum:

�عدد�ثابت�من��مشاج�الكامنة�من �امهات�البيض�تولد��ناث�ولها يقدر�اعدادها�Oogoniaخ¡يا

� �الجني��،75000بحوا¯ي �الحشوي �النسيج �من �القشرة�Embryonic gut tissueتنشأ �i³اجر�ا¯ى وبعدها

� �الجنينية �Embryonic gonadللمناسل �بالسايتوب¡زم �غنية �من�، �الكامل �العدد �ع�ى �باحتوا¶iا تتم_^

�فقط)2n(�الكروموسومات �تمتلك �قد �للبقرة �استمرار�النمو�والنضوج �كامنة،�2500ومع اثناء�بويضة

� �البيضية��بتدائية �الخلية �بعد �انقسامات�لتصبح�فيما �البويضة��ولية �تعاني  Primaryعمليات�التطور

oocyte من� �الكامل �العدد �ع�ى �ايضا (�تحتوي �البيضية،)2nالكروموسومات �الخلية �تصبح �بعد وفيما

(� Secondary oocyteالثانوية� ).1nتملك�نصف�العدد�من�الكروموسومات

362.F8 �	G�����5�$���Follicle :

�الحويصلة��ولية (�ان�مرحلة �الحبيبية)3صورة �بتكاثر�الخ¡يا  Proliferation of granuloseتتبع

cellsتد�ى�� �الحبيبية �او�اك�Jºمن�الخ¡يا �بطبقت_ن �اOحاطة �الكامنة �والبويضة �الكامنة، �بالبويضة اOحيطة

بالتكون�Antrum،�وبعد�تطور�الحويصلة�يبدا�التجويف�الحويص�ي�Secondary follicleالحويصلة�الثانوية�

�الحويصلية�وينتشر�بي«iا،�وعند �التجويمويتجمع�سائل�من�ب_ن�الخ¡يا �يبدا ف�الحويص�ي�بالتكون�تصنف�ا

�حويصلة�ث¡ثية� �اijا �الث¡ثية�تظهر�ع�ى�سطح�اOبيض�وتد�ى�Tertiary follicleالحويصلة�ع�ى �الحويصلة ،

� �بحويصلة �حويصلة�Graafian follicleرافگايضا �تجويف �Rي �اOوجود �بالسائلگالسائل �يد�ى راف

بالهرمونات��ست_Jويدية�التناسلية�وهرمونات�اخرى�وهو�سائل�لزج�يكون�غنيا�Liquor folliculiالحويص�ي

 تساعد�Rي�تنظيم�وظيفة�اOبيض.�وعوامل�غ_�Jهرمونية
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4 اعداد الدكتور اسلم سعود

363.�H0�� ��$��Corpus luteum:باضة�� �موقع �Rي �دموية �بقعة �تتكون ��باضة عند

� �تجويف �والذفيمت�ئ �الR^Äي �بالجسم �فتد�ى �بالدم ��صفريالحويصلة �بالجسم (�جسام�يستبدل

ا)corpora luteaالصفراء لحبيبية�،�وهو�جسم�صلب�غ_�Jمجوف�يتكون�من�خليط�خ¡يا�القراب�والخ¡يا

رمادي�Rي�النعاج ̂�بنوع_ن�من�الخ¡يا،�النوع�ويكون�ذو�لون�اصفر�Rي��بقار�والفرس�وذا�لو�ابيض ،�يتم_

�صغ_Jة �صفراء �خ¡يا �القراب�lutein cells-hecalTول �خ¡يا �ندروج_ن�بإفراز(تقوم�منشأها

Androgenونو�Jوجس�JKال�Progesteroneصفراء�� �وخ¡يا منشأهاlutein cells-ranulosalGكب_Jة

�الحبيبية �بافراز�الJKوجس�Jون�الخ¡يا �الحمل)�تقوم (هرمون��س�Jوج_ن،�Progesterone(هرمون

الدموية�بصورة�جيدة�باÊوعية،�ي�^ود�الجسم��صفر�Inhibin Aأ- و�الهرمون�اOثبط�EstrogenاOودق)

ي ع�ى�مستقب¡ت�خاصة�يرتبطالكوليس�Jول�الذيمن(هرمون�الحمل)�الJKوجس�Jونصنع�هرمون�اذ

،�الجسم��صفر�ينمو�ليصل�قطره�يتم�خزنه�داخلهال�luteal cellsموجودة�ع�ى�اغشية�الخ¡يا��صفرية

،�Rي�حالة�عدم�تلقيح�البيضة�او�حصول��جهاض�فان�من�دورة�الشبق16-�15ملم�عند�اليوم20.5ا¯ى

الجسم��صفر�ينحسر�ويصغر�بالحجم�ويفقد�لونه�تدريجيا�ويظهر�كندبة�بيضاء�صغ_Jة�تد�ى�بالجسم�

.�albicanorpus Cبيض

) *��03�5�$�� ��=� !)��� ( 
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5 اعداد الدكتور اسلم سعود

I6J	��Medulla:

لنسيج�القشرة�وهو�جزء�خا¯ي�من�الجريبات�باOرة�ويمتد�من�وسط�وهو�امتداد�يمثل�مركز�اOبيض

�والشراي_ن� ��وردة �م¡حظة �ويمكن �اOبيضية)، (اOساريق �العريض �اOبيض�بالرباط �اتصال اOبيض�لغاية

.و�عصاب�و�نسجة�الرابطة�Rي�اللب

��K�5��� ��	"�#��� *�#4��Tubular genitalia:

وفتحة�Rي��ن�ÐÑك¡�من�قناة�البيض�والرحم�وعنق�الرحم�واOهبل�Ïنبوبيةتتضمن�القناة�التناسلية

ولهذه��جزاء�وظائف�تتعلق�باستقبال�وحمل�النطف�اضافة�ا¯ى�تغذية�واستقبال�الجن_ن�اOبكر�الناتج�الحيا

(اOشيج�الذكري� �النطفة (اOشيج��نثوي�Male gameteمن�اتحاد �بالبيضة (Female gameteثم�� اتمام)

̈دة�وال®��تنت��Óبخروج�الوليد�مع�اغشيته�الجنينية .عملية�الحمل�ا¯ى�وقت�الو

167�5�� *�#� I���% *�#� F8�Oviduct or fallopian tube or salpinx:

زوج�من��نابيب وال®��تمتد�ما�ب_ن�اOبايض�وال«iاية�اOدببة�لقرن�الرحم�اOلفوفةتتضمن�قناة�البيض

(الجانبية� (اOساريقية)�اOشتقة�من�الطبقة�الوحشية  Broad)�للرباط�العريض�RLateralي�الطبقة�الخلبية

ligamentالبيض�يد�ى�� �قناة �يربط� �الذي �العج¡ت�Mesosalpinxوالجزء �البيض�Rي �قناة �طول �يبلغ ،

،�قطر�قناة�البيض�غ_�Jمنتظم�اذ�يكونسم24.5سم�وRي��بقار�البالغة�20.4ر��باك_�Jسم�وRي��بقا12.4

�تقدم� �كلما �القطر�با¨تساع �يأخذ �بينما �الرحمية، �وijايته �الوسطي �ب_ن�جز¶iا �ما �اOمتد �القسم �Rي صغ_Jا

ش ث¡�ل�مخروطي�يد�ى�بالقمع.كجزؤها�من�اOبيض�مكونًا ث�طبقات�نسيجيا�فان�قناة�البيض�تحتوي�ع�ى

̂ة�من�الخ¡يا:  مم_

1686��	L�'�� �45=��:خاطية�د�ىوتOا� �Tunica mucosaالغ¡لة �الط¡ئية، �الخ¡يا �من �كل تتألف�من

.� Ciliated epithelial cellsوالخ¡يا�الط¡ئية�اOهدبة��Secretary epithelial cellsفرازية�

16I6M="��� �45=�� :بالغ¡لة�العضلية�د�ىوتTunica muscularisتتألف�هذه�الطبقة�من�نوع_ن��،

� �الطويلة �الناعمة �اOلساء �العضلية ��لياف �الناعمةو�Longitudinalمن �اOلساء �العضلية �لياف

.Circularالدائرية�

�وت��=�45 ��;�����16�6 �اOصلية�د�ى: �الرابطة�Tunica serosaالغ¡لة ��نسجة �من �تتألف�اساسا ،

من�الجدار2/3واOغطية�حوا¯ي�Mesosalpinyالبيض�وتتضمن�الطبقة�الظهارية�الخلبية�تحيط�بقناة�
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6 اعداد الدكتور اسلم سعود

�العريض �الرباط �من �بطبقت_ن �تغطيته �فيتم �م«iا �اOتبقي �الجزء �اما �البيض، �لقناة  Broadالخار�ي

ligament.

 وع�ى�اساس�القطر�وال�Jاكيب�الداخلية�فمن�اOمكن�تقسيم�قناة�البيض�ا¯ى�ث¡ث�اجزاء�و�ي:

86N�4��Infundibulum :

وهو�الفتحة�القريبة�من��اOبيض،�يحتوي

�اOهدبة� �باOنطقة �وتد�ى �مهدبة �حاشية ع�ى

Fimbria�) �التقاط)4صورة �Rي �تنفع وال®�

Captureي��بقار�واناث�R�،اiØالبويضة�بعد�اباض

اOاعز�والنعاج�يكون�القمع�منفص¡�عن�اOبيض،�

�الطبقة�اOخاطية�،� �Rي �طيات�عديدة �ع�ى حاويًا

�تكون� �القمع �منطقة �Rي �الط¡ئية واك�Jºالخ¡يا

(.�Ciliatedمهدبة� *��04N=4� ( N�4	� �+�� 

I6(*��5���) *��5��� F8 ���5����Ampulla:

�بعد �البيض �قناة �من �التا¯ي �الجزء �ي

�من� �و�ك�JKقطرا ��طول �الجزء �تكون القمع

� �يكون�قطرها �البيض، ملم�Rي�جز¶iا5-3قناة

� �و �حيث7-5السف�ي �العلوي �جز¶iا �Rي ملم

(�ل¡مبولةاتصالها�بالقمع،� 40-20)5صورة

�طولية �تكون�Longitudinal foldsطية ،

�ا¯ى� �اOكعبة �الخ¡يا �من �بطبقة مبطنة

 Simple cuboidalالعامودية�اOهدبة�البسيطة�

to columnar ciliated cellsصورة�وقد�تكون��

�RPseudostratifiedي�بعض�اOناطق�متعددة�الطبقات�كاذبة .)5���5�:� �+�� N=4� (�

�اOتحررة �البيضة�الرحم�باتجاهتقوم��هداب�بجرف�البويضة �تحريك�نفسها�¨�تستطيع̈ن Rي.

اللبائن�يحدث��خصاب�واOراحل��ولية�من��نقسام�Rي�قناة�البيض�وليس�الرحم،�كما�تعمل�ع�ى�بطء

 دم�البويضة�لكي�تصل�ا¯ى�منطقة��خصاب�Rي�الوقت�اOحدد.تق
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7 اعداد الدكتور اسلم سعود

�6Q,�5���Isthmus�:

�رتباط�ب_ن��مبولة�والJKزخي (�مثل�اOقطع�الثالث�من�قناة�البيض�يحدث Rي�نقطة�تد�ى)6صورة

� �بالJKزخ ��مبولة �التقاء  - Ampullar(نقطة

isthmic junctionيعمل�ع�ى�ابقاء�البويضة�عدة�

ملم1- 0.5عند�انتقالها،�يبلغ�قطر�الJKزخ�ساعات�

مخاطية،�الجدار�العض�ي�طيات8-4ويحتوي�ع�ى�

�اك�Jºسمكاً  �عدد، �ع�ى �احتوائه �ذلك �عن فض¡

اك�JKمن�الخ¡يا��فرازية�نسبة�ا¯ى�اOهدبة،�يعمل�

�تصفية� �مع �اOتحركة �الحيامن �نقل �ع�ى الJKزخ

�قرن� �طرف �من �يتصل �اOيتة، �الحيامن وترشيح

��نبوبي� �الرحم� � ��تصال �نقطة �عند الرحم

Uterotubal junction.) *��06Q,�5	� �+�� N=4� ( 

26�)����Uterus:

�ضمن �التناسلية (�الرحمة�نثوي�Ïنبوبيةالقناة �الرب،)7صورة �طريق �عن �بالجسم طايرتبط

�عنق�الرحم�الرحم�يمتد،Mesometriumالعريض�ويد�ى Ð®اتصال�الرحم��نبوبي�ح� �Cervixمن�نقطة

̂�بصغر�جسم�الرحم60-35ي�Jاوح�طوله�Rي�البقرة�من  Small uterineسم،�بقار�واناث�اOاعز�والنعاج�تتم_

bodyويالذ� رحم�طويل_ن، %90-80مثل�قرني�الرحمييقع�امام�قناة�عنق�الرحم�مباشرة�مع�وجود�قرني

�للرحم�من �الك�ي �فتمثل�Rي��بقار�الحجم �النعجة �Rي �للرحم��ي�حفظ.%�منه50اما الوظيفة��ساسية

:�يتكون�جدار�الرحم�من�ث¡ث�طبقات.�نسيجيًا�Fetusوالجن_ن�Embryoوتغذية�اOضغة�

86�����;�� �45=�� �)�	�Primetrium� �اOص�(�مصليةغ¡لة�عبارة�عن�طبقة:  Tunicaي)الغشاء

serosa�Serous membrane أو�Serosa من تسمÐ.سائً¡�مصليًا طبقت_ن،�ويفرزانهو�غشاء�نسيáي�يتكون

�بينما �الحشوية، �بالطبقة �تجاويف�الجسم �Rي �الداخلية �وÏعضاء �تحيط�باÊحشاء �ال®� �الداخلية الطبقة

�الطبقة Ðوتتكون�من�النسيج�الضامتسم� �الجدارية، �بالطبقة �القريبة�من�سطح�الجسم Ïغشية.الثانية

اOصلية�تبطن�وتغلف�عدد�من�التجاويف�Rي�الجسم�تعرف�بالتجاويف�اOصلية،�وتفرز�السائل�اOص�ي�الذي

.يقلل��حتكاك�ب_ن�العض¡ت�وÏعضاء�أثناء�حركiØا
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8 اعداد الدكتور اسلم سعود

I6M="��� �45=�� �)�	��

Myometrium:الطبقة� �ي

�الرحمية �أساسا�العضلية تتألف

�اOلساء �العض¡ت �خ¡يا �من

،�terine myocytesUالرحمية

منمن�مكونة �طبقات ث¡ث

�الداخلية �اصلها�العض¡ت يعود

�مولر �Mullerian ductلقناة

�اما �طولية �تكون والخارجية

�دائرية �فتكون سميكة�الوسطية

i»امتتداخل�بي.

) *��07�)�	� �+�� N=4� ( 

:�والJKوجس�Jونتتأثر�الطبقة�العضلية�iãرموني��س�Jوج_ن  كا¨تي
اياه�الص¡بة�والثبات�ويبدو�كأنه�العضلية�للرحم�معطيةً هرمون��س�Jوج_ن�يزيد�من�نشاط�الطبقة-1

.  منتفخ
2-.  �س�Jوجينات�تزيد�من�وعائية�الطبقة�العضلية�وتزيد�سمكها
3-. ̂�نمو�الغدد�الرحمية  تعمل��س�Jوجينات�ع�ى�تحف_
 وارتخاًء.الJKوجستينات�تقلل�من�نشاط�الطبقة�العضلية�للرحم�مؤدية�ا¯ى�جعل�الرحم�اك�Jºترهً¡-4
زيادة�نشاط�الغدد�الرحمية�وتفرعها�وافراز�الحليب�الرحم�.-5  الJKوجستينات�تعمل�ع�ى
 ل¡س�Jوجينات�والJKوجستينات�ع�ى�بطانة�الرحم�هو�لiØيئة�الرحم�للحمل�الفعل�التآزري-6
�6��	L�'�� �45=��Endometrium:ة�الرحم�الداخلية�مكونة�من�طبقة�من�الخ¡يا�الط¡ئيةنو�ي�بطا

�البسيطة �كاذبة�epithelial tissues Simple Columnarالعمودية �الطبقات �متعددة  Simpleا¯ى

tissues pithelialeseudostratifiedP.هدبةOمحتوية�ع�ى�الخ¡يا�ا�J_غ 

&6�GG;��� �45=��Lamina propria :الرحمية� �الغدد �ع�ى �وتتم_^�باحتوا¶iا �جدا تكون�عميقة

Uterine glandsال®��تنتج�موادا�ضرورية�لتغذية�الجن_ن�و��لتكيف�الحيامن�Capacitation of sperm .
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9 اعداد الدكتور اسلم سعود

.��'�� 'F���� �5G���F �	"�#��� ,�-$	� .�(����Blood and nerves 
supply of female reproductive system :

�اOبيضية �الشراي_ن ��نثوي. �الجهاز�التناس�ي �ا¯ى �العريض �الرباط �خ¡ل �من �الدموية تمر��وعية

��يمن� �الرحم� وتشمل(الشريان

Right uterine arteries RUA�

 Left uterine arteriesو�يسر

LUA بالشراي_ن�� �تد�ى �وال®� (

�الرحمية -UteroاOبيضية

ovarian arteriesكل� تتفرع�وتزود

�من� �وجزء �والرحم �اOبيض من

قرني�الرحم�بالدم،�هذه�الشراي_ن�

تكون�اكR�JKي�الجزء�اOحتوي�ع�ى�

�مبيض��بقار� ��صفر�Rي الجسم

�جسم� �ف{iا �تكون �ال®� و�نواع

�الشريان�الرحم���وسط� من�Middle uterine arteryاصفر�واحد�نشط. �الدم�ا¯ى��جزاء�اOتبقية يجهز�

�ال �وجسم �الرحم �كوسيلة�قرني �تحسسه �ويمكن �الحمل �من �واOتأخرة �اOتوسطة �اOرحلة �Rي �وتتوسع رحم

يتفرع�ليجهز�عنق�الرحم�واOهبل�Hypogastric arteryتشخيص�الحمل�Rي��بقار،�الشريان�اOعدي�السف�ي�

� �السف�ي �اOعدي �الوريد �بينما �بالدم، �الحيا �هذه� Hypogastric veinوفتحة �من �الدم ارجاع �ع�ى يعمل

 عضاء.� 

�ال¡إرادية �باÊعصاب ��نثوي �الجهاز�التناس�ي �يزود �اذ �العريض �الرباط �خ¡ل �من �ايضا تمر��عصاب

Autonomic nerves.ي�منطقة�الحيا�خصوصا�منطقة�البظرRوعادة�ما�توجد��عصاب�الحسية��، 

36�)��� T#�Cervix:

10-5الخلفي�بارزا�Rي�اOهبل،�يبلغ�طوله�يتصل�الجزء��مامي�من�عنق�الرحم�بجسم�الرحم�والجزء

�تجعله�الجدران�تكون�سميكة�وكثيفة،سم �الرابطة�مما مؤلفة�من�العض¡ت�ونسبة�عالية�من��نسجة

، ،�يحتوي�Rي�البقرة�يكون�ذو�شكل�قمìي�قادرًا�ع�ى�التقلص�ليعمل�ع�ى�غلق�الفتحة�الخارجية�لعنق�الرحم

� (حلقات)4-3ع�ى �طيات �بالطي، �تد�ى �الحلقية �متشابكة�Annular foldsات �حافات �ع�ى �يحتوي �كما ،

� �حماية��Annular ringsالحلقات�اOستديرةتعرف�Transverse interlocking ridgesومتداخلة تعمل�ع�ى
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10 اعداد الدكتور اسلم سعود

�افرازات�عن �اOلوثات. �الشبققالرحم�من �عند�مرحلة �وتصبح�خفيفة �ولزجة � �تكون�سميكة �عادة الرحم

ا¯ى�الرحم�مع�امكانية�م¡حظة�افرازات�مخاطية�من�فتحة�الحيا�Rي�مرحلة�الشبق.�لتسهيل�انتقال�الحيامن�

اثناء�مدة�الحمل،�وRي�لغلق�القناة��Plugفرازات�اOخاطية�خ¡ل�الحمل�تصبح�سميكة�وتعمل�كسدادة�

قصبة�التلقيح�مث¡�يؤدي�ا¯ى��جهاض.�كإدخالحالة�حدوث�تمزق�او�تحطم�لهذه�السدادة�بصورة�عرضية�

:  لعنق�الرحم�بعض�الوظائف�م«iا

.�اOيكروبيةيمنع��صابة-1  للرحم
 يعد�اOكان�اOثا¯ي�لوضع�السائل�اOنوي�اثناء�التلقيح��صطنا�ي.-2
 و�غنام�واOاعز.�لîبقار يعمل�كمخزن�للحيامن�بالنسبة-3
 ع�ى�قيد�الحياة.�يمثل�بيئة�م¡ئمة�لبقاء�الحيامن-4
ب-5 �اOيتة �الحيامن �تصفية �ع�ى �ا¯ىييعمل �الرحم �لعنق �اOخاطية �الطبقة �من �اOتحركة �تمر�الحيامن نما

�الرحم.
46!5-��� Vagina:

�للجماع �العضو��نثوي رقيق�Copulationيمثل �ذو�جدار �الشكل �انبوبي �تركيب �عن �وهو�عبارة ،

� ��بقار�حوا¯ي �Rي �طوله �اOاعز�حوا¯ي30-25ومطاطي، �واناث �النعاج �وRي ̂اوج15-10سم �ال� �عند سم،

� �الرحم، �عنق �فتحة �من �بالقرب �للمهبل ��مامية �ال«iاية �عند �اOنوي �السائل �قذف �يتم الطبقة�الطبيìي

� �الغ¡لة ��ي �للمهبل �الطبقة�الخارجية �اما �وطولية �دائرية �ملساء �عض¡ت �من �الثانية �والطبقة اOصلية

و�ي�خ¡يا�Stratified squamous epithelial cellsالداخلية�ف��Óخ¡يا�ط¡ئية�حرشفية�متعددة�الطبقات�

�تحت� �نواة �دون �من �تتكاثر�خ¡ياها �متقرنة �كوسيلة�تأث_J ط¡ئية �وقت�الشبق �عند �تنفع �اذ �س�Jوج_ن،

̂ي  يت�او�للحماية�لكي�تمنع�الكشط�او�الحك.لل�

56����� ���%Vulva:

�يبلغ�طوله�Rي��بقار �والبو¯ي �اOش�Jك�لكل�من�الجهازين�التناس�ي الفتحة�التناسلية�هو�ذلك�الجزء

̂�الذي�يرتبط�باOهبل12- 10 �من�الدهل_ �تتألف�فتحة�الحيا �النعاج�واناث�اOاعز�، �الطول�Rي وربع�هذا سم

�Labia minoraان�الصغ_Jان�من�طيات�داخلية�تد�ى�بالشفر�تتألفعند�الفتحة��حليلية�الخارجية،�الشفة�

�بالشفران�الكب_Jان �تد�ى �وطيات�خارجية �الذكر، �Rي �والغمد �القلفة �شعر�Labia majoraيمث¡ن يغط{iما

سم�داخل1يقع�عند�حوا¯ي�Clitorisناعم�ح®�Ðالطبقة�اOخاطية�ويمث¡ن�كيس�الصفن�Rي�الذكر،�والبظر�

�انتصابية�واعصاب�حسية� �انسجة راس�Sensoryالشفة�يحتوي�ع�ى �الشبق�ويمثل�البظر وتنتصب�اثناء

 القضيب�Rي�الذكر.




