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1 اعداد الدكتور اسلم سعود

&*�3.��/�� )12/��(Estrous cycle 

�البلوغ �عند �عند��ناث�تبدا �متكررة �ايقاعية�منتظمة �اساليب�تصرفات�جنسية �تطور �وتكون�&ي ،

Bي��نA@�ع?ى�استعداد�ل;خصاب�والحمل�وذلك�بإط0ق�امشاج�جنسية�انثوية من�مبايضها�وتكون�مستمرة

 خ0ل�اNوسم�غ�JKالتناس?ي.�الشياع�ناث���اذا�أعيقت�بالحمل�او�بانقطاع�

*�3&  �����4.��/�� �5����67�3 :

ان�تداخل�افعال�الهرمونات�وموازنUVا�تكون�مسؤولة�عن�انتظام�العملية�التناسلية�والجنسية.�فتحت

للغدة�النخامية�aماميالنخامي�ا^ى�الفص-اNهاد�تطلق�هرمونات��نط0ق�عن�طريق�الجهاز�تحت�اNهادي

 هرمون�الJnوmكتKن.وLHوالهرمون�اللوتيFSH�ijالهرمون�اNحفز�للجريبات�dط0قمحفز�اياها�

�اNحفز�للجريبات �يحفز�التطور�FSHفالهرمون �اNبيض�حيث �ا^ى �وينتقل �الدموية �الدورة �ا^ى يفرز

� �الهرمون �هذا �ويعد .itلدورةهالجري� �الفعالية�الشياعو�مبدئ �الشياعmن �واستمراريUVا لم��mتظهر ية ما

عاليا�Bي��فراس�بمقدار�عشرة�امثال�ع?ى�ما�،�وهذا�الهرمون�يكون�اNبيضيةيحدث�نمو�ونضج�Bي�الجريبات�

 من�ذلك�Bي��بقار.�هو��عليه�Bي�النعاج�واوطأ

ijويفرز�الهرمون�اللوتي�LHايضا�من�النخامية�ا^ى�مجرى�الدم�قرب�بداية�الشيوع�ثم�يصل�ا^ى�اع?ى

مع�ساعة�وهو�يعمل24مستوى�له�خ0ل�ساعات�قليلة�اذ�ان�قمة�مستوياته�قبل��باضة�بحوا^ي� متعاونا

��افراز��س�JوجKن�بواسطة�الجريب�وتكون�مستويات��س�JوجKن�Bي�الدم�Kحفز�للجريبات�لتحفNالهرمون�ا

�من� �عالية �بدرجة �يزداد �ولكنه ��صفر�من�الدورة �الطور �خ0ل �البقرة �Bي �نسبيا �قبل3-1منخفضة ايام

تغذية�تأثJK جKن�هذه�يمكن�ان�تسلط�ثم�ينخفض�بسرعة�بعد��باضة�علما�بان�مستويات��س�Jو�الشياع

و/او�النخامية�للسيطرة�ع?ى�انط0ق�محرضات�القند.  عكسية�سالبة�وموجبة�ع?ى�تحت�اNهاد

.�فهو�يبدئ�نمو��نسجة�الصفراء�الشياعروةدان�انط0ق�هرمون�اللوتي�ijضروري�Bي�سلسلة�احداث

�Nحرضات�القند �لعل�اNستويات�العالية �ضروري�لحدوث��باضة. ووجوده ويحفز�تكوين�الجسم��صفر

(�باضة)�ولنسب�مستويات�الشياعاNفرزة�عند� &ي�اNسؤولة�عن�تمزق�الجدار�الجري�itوانط0ق�البويضة

 واوقات��باضة�لحيوانات�اNزرعة.�الشياعل�ف�Jة�وموازنات�هذه�الهرمونات�تعزى�الفروقات�Bي�طو 

�كبJKةز نخفض�مستوى�افرايوبعد��باضة �بدرجة �للقند هرمون��س�JوجKن�والهرمونات�اNحرضة

وح�@�Bي�هذه�اNستويات�اNنخفضة�فان�الهرمون�اللوتي�ijيكون�هو�اNسؤول�وجزئيا�ع?ى��قل�عن�تحول�

�الخ0يا�الحبيبية�ا^ى�خ0يا�صفرا  ء�تفرز�الJnوجس�Jون.
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2 اعداد الدكتور اسلم سعود

تحت المھاد

مثبط البرو�كتين
PIF 

محرر البرو�كتين
PRF 

ھرمون محرر محفز
 TRHالدرقية 

ھرمون محرر محفزات
 GnRHالقند 

يـــــــي النخامـــــص ا�مامــــــالف

الھرمون المحفز البرو�كتين
 TSHللدرقية 

الھرمون المحفزLHھرمو ا�باضة
 FSHلنمو الجريبات 

 الجسم ا�صفر
ضــــــــــــــــــالمبي

 الجريبة

 ا�ستروجين البروجسترون

شكل توضيحي للع
قات الھرمونية التي تنظم تناسل الحيوانات اليفة فتحت المھاد يفزر عوامل انط
ق تؤثر على
بدورھما يحفزان النمو الجريبيLHو FSHانط
ق الھرمونات المغذية من الفص امامي للغدة النخامية، وھرموني 

(الخط  (الخط المستمر) وسالبة وبالتالي افراز ھرمون استروجين واخر يمتلك على تاثير تغذية عكسية موجبة
و يحدث اباضة ويعمل تعاونا مع البروكتين في تطورLHالمتقطع) على تحت المھاد او الفص امامي للنخامية،

فراز البروجسترون منه. والبروجسترون يمكن ان يسلط ايضا تاثير تغذية عكسية سالبة على وابقاء الجسم اصفر وا
 افراز المغذيات وعلى مستوى تحت المھاد او الفص امامي للغدة النخامية.

يعت�Jnهرمون�الJnوmكتKن�اسا��B�iي�ابقاء�الجسم��صفر�وتعاونا�مع�الهرمون�اللوتي�ijفانه�يؤدي�Bي

�عند� �منخفضة �الJnوجس�Jون �مستويات �وتكون �الجسم. �هذا �قبل �من �الJnوجس�Jون �افراز�هرمون رفع

ثمالشياع Bي.�وتزداد�بدءًا�من�حوا^ي�اليوم�الثاني�بعده�وذلك�نتيجة�لتطور�الجسم��صفر تنخفض�نسبته

.�والJnوجس�Jون�شانه�شان��س�JوجKن�يسلط�تغذية�عكسية�سالبة�ع?ى�تحت�اNهاد� �Uاية�الطور��صفر

�تجري� iان��حداث�ال�� �النخامية. �لتخفض�افراز�الهرمونات�اNغذية �النخامية �للغدة و/أو�الفص��مامي

�تكون�متشا��الشياعخ0ل�دورة �اNختلفة �للحيوانات��ليفة �وف�Jة رغم�ان�طول�الدورة ضمن�الشياعUة

:�الشياعالدورة�تكون�واحدة�لكل�صنف.�وهرمونيا�يمكن�تقسيم�احداث�دورة�  ا^ى�طورين�اساسيKن�هما
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3 اعداد الدكتور اسلم سعود

1:�2�$�� ��;��Follicular phase :

(�س�Jوجينات)�اثناء�تطورها�وح�@�وهو�الطور�الذي�يخضع�لفعل�الهرمونات�اNفرزة�من�الجريبات

�الجريبات�بالتطور�والنمو�الشياعبعدة�ايام�خ0ل�دورة�الشياعقبل�حدوث��باضة. Bي�النعاج�مث�0تبدأ

(Bي�حوا^يءببط )�وعند�نضج�الجريبة�يزداد�عدد�الشياعساعة�قبل48ح�@�يبدا�الطور�الجري�itمن�الدورة

يبة�ثم�تتفرق�خ0يا�القراب�الط0ئية�الخ0يا�الحبيبية�اNوجودة�ف¢Uا�وتنمو�طبقات�القراب�ويطوق�خارج�الجر

� �تحت ��س�JوجKن �وتفرز �تصنع �داخلية �قراب �خ0يا �ا^ى �والهرمون�تأثJK للجريب �اNحفز�للجريب الهرمون

�تحيط�بالجريب رابطة �انسجة �من �حافظة �و&ي �قراب�خارجية �وخ0يا ijمن.اللوتي J£او�اك� �واحد وتعاني

� �من �الطور �هذا �خ0ل �سريع �نضج �من �الجريبات �تحت �وذلك �اNحفز�للجريب�تأثJK الدورة �FSHالهرمون

زيادة�النمو�الجري�itبل�ع?ى�العكس�فأنه�يميل�ل0نخفاض.��mيزدادومستواه  Bي�الدورة�الدموية�عند

يحدث�خ0ل�او�Bي�اواخر�الطور�الجري�itوع?ى�الرغم�من�ان�خ0يا��س�JوجKن�dفراز ان�اع?ى�مستوى

��س�Jاديول �تفرز �الداخ?ي �بواسطة�Estradiol B-17ب17-القراب ��ستJKون �ا^ى �يتحول �انه ويحتمل

�ان�مستوى�افرا . �Bي�كريات�الدم�الحمر �تبدا��mيزدادهرمون��س�JوجKنز انزيمات�موجودة بسرعة�ح�@

���س�JوجKن�Bي�مستويات�الJnوKالسريع�يصل�ترك�itة�النمو�الجريJنخفاض�السريع،�وخ0ل�ف�mون�باJجس�

) @Aعند��ن�i�±الشياعمجرى�الدم�ا^ى�اق�²@�ما�يمكن�مظهرا�تصرفات�التقبل�الجن.(

واNستويات�العالية�من��س�JوجKن�خ0ل�الطور�الجري�itتسلط�تغذية�عكسية�موجبة��ع?ى�محور

� �اNهاد �اللوتيijال- تحت �والهرمون �للجريب �اNحفز �الهرمون �من �عالية �كميات �افراز �مسببة نخامية

وان�الزيادة�Bي�انط0ق�وافراز�الهرمونات�اNغذية�النخامية�يمكن�ان�تعزى�لزيادة�افراز�هرمونات�والJnوmكتKن.�

ة�النخامية�لهرمونات��نط0ق�من�تحت�اNهاد�او�لزيادة�حساسية�الخ0يا�الواقعة�ضمن�الفص��مامية�للغد

� �اNفرزة ��س�JوجKنل�نط0ق �من �العا^ي �اNستوى �وان �هذا .ijاللوتي� �والهرمون itحفز�الجريNا� لهرمون

زيادة�Bي�افراز�الJnوmكتKن.�وعند� يخفض�من�افراز�العامل�اNعيق�mنط0ق�الJnوmكتKن�من�تحت�اNهاد�منتجا

�الدموية�ا^ى�حوا^ي�الشياع �الدورة �يحتمل�ان�يزداد�Bي ijبينما�300-200فان�مستوى�الهرمون�اللوتي� مرة

�الوقت�وهو�اع?ى�مستوى�للهرمون�اNحفز�الهرمون  �يصعد�فوق�الضعف�عند�هذا �ما اNحفز�للجريب�نادرا

.الشياعيمكن�ان�يرى�باي�وقت�من�دورة�للجريب

(كميات�كبJKة)�قبل��باضة��mيحدث�كدفعة�كثيفة�واحدة�ان�انط0ق�الهرمون�اللوتي�ijخ0ل�تد فق

زمنية�طويلة�بل�يطلق�ع?ى�دفعات�قصJKة��جل�تتبع�كإفراز من�الغدة�النخامية�وليس� ثابت�اNعدل�لف�Jة
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4 اعداد الدكتور اسلم سعود

�تكّون�قمة LHبف�Jة�انخفاض�مستواه�Bي�الدورة�الدموية�وعدد�من�هذه�الدفعات�وبف�Jات�متكررة�نسبيا

.الشياعند�قبل��باضة�وع

�ان � والظاهرKاكJعند�للهرمون العالية�ال�� �الدموية �الدورة �Bي ijتنشط�الشياعاللوتي

(�نزيمات)�اNحللة�بما�Bي�ذلك��نزيم�اNحلل�للكوmجKن�والذي�·Uضم��نسجة�الرابطة�اNوجودة�Bي�الخمائر

يلعب�دورا�قلي�0او�ليس�له�اي�جدار�الجريب�محدثا��باضة�هذا�وان�ضغط�السائل�اNوجود�ضمن�الجريب

 JKن�ضغط�السائل�خارج�الجريب�ينخفض�قبل��باضة�ثم�تحدث�تأثm̧باضةع?ى�مكننة��باضة�وذلك��

��العا^ي�للهرمون�اللوتيB�ijي�معظم�حيوانات�اNزرعة.�20KكJساعة�تقريبا�بعد�قمة�ال��

2::�=>�� ��خالجهاز�التناس?ي��نثوي�واحداث ?�� ��$ ضعة�لفعل�هرمونات�الجسماالدورة�ككل

(الJnوجس�Jون)�ابتداءا�من�تطوره�وح�@�اضمح0له. Bي��صفر اذ�تنمو�وتنقسم�الخ0يا�الحبيبية�اNوجودة

من�بتأثJK تجويف�الجريب�بعد��باضة�مباشرة�وذلك� الهرمونات�اNحرضة�للقند�ثم�تراكم�هذه�الخ0يا�كمية

Kوبذلك�تصبح�كب� �اع0هJ الدهون�ف¢Uا �والخ0يا (الJnوجس�Jون) �تصنيع�وافراز�هرمون�الحمل �ع?ى �وقادرة ة

بمجموعها�ضمن�تجويف�الجريبة�اNتمزقة�يصطلح�لها�بالجسم��صفر�،�وBي�بعض�انواع�الحيوانات�يمكن�

كلما�نما�الجسم��صفر�ح�@�الJnوجس�Jونلخ0يا�القراب�ان�تصبح�جزءا�من�الجسم��صفر.�ويزداد�افراز�

�ويمكن�القول�بان�الجسم�الشياعل�ا^ى�اق�²@�حجم�له�Bي�حوا^ي�اليوم�العاشر�من�دورة�يص (Bي�النعاج)

%�من�الدم�الواصل�ا^ى�اNبيض�هذا�عندما�يكون�97صفر�هو�عبارة�عن�تركيب�وعائي�جدا�يستلم�حوا^ي

يته��يضية.�وضرورة�كامل�النمو�ويحتمل�ان�تعكس�الكميات�الكبJKة�من�الدم�الواصلة�للجسم��صفر�فعال

.�ويحتمل�ان�تكون�هذه�الكميات�الزائدة�من�الدم� توف�JKالعناصر�الغذائية�الضرورية�لتصنيع�الJnوجس�Jون

� �هذا�الهرمون.اساسية�لنقل�الJnوجس�Jون�اNنتج�ا^ى�اعضاء�هدف

الجسم�ا^ى�اق�²@�مداه�فان�وظيفة�الJnوجس�Jونزاويتطور�الجسم��صفر�كام0ً.�وعندما�يصل�افر

15-13ية�حدوث�حمل،�وBي�اليوم�الشياع�صفر�تستمر�لعدة�ايام�فقط،�هذا�اذا�لم�ترافق�هذه�الدورة�

�الحوامل JKغ� �النعاج �Bي ��باضة �الج،بعد �ويبدا �بسرعة �الJnوجس�Jون �انتاج ��صفرسينخفض م

��الهرمونات�Kي�تراكBة�بانخفاض�Jترافق�هذه�الف��mهذا�و� اNحرضة�للقند(�الهرمون�باmضمح0ل�والنكوص.

،�بل�تبقى�مستوياUÅا�مقاربة�Nا�كانت�عليه�اNحفز�للجريب�والهرمون�اللوتي�ijوالJnوmكتKن)�Bي�الدورة�الدموية

��فتقار�للهرمونات�اNحرضة� �ذلك�بان �نستخلص�من �ان ��صفر�ويمكن �للجسم �القصوى �الفعالية عند

 � �صفر.�للقند�&ي�ليست�اNسؤولة�عن�اضمح0ل�الجسم
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5 اعداد الدكتور اسلم سعود

�Bي �بما �انواع �عدة �هرمون�وBي �بفعل ��صفر� �الجسم �اضمح0ل �Bي �الرحم �يش�Jك ،� �غنام

ازالة�الرحم�خ0ل�طور�الجسم��صفر�الJnوستك0ندين يطيل�وظيفة�هذا�الجسم�لف�Jة�تقارب�،�حيث�ان

ازالة�قرن�تأثJKانىطول�ف�Jة�الحمل�وبما��mشك�فيه�ا^ الرحم�اNقابل�للمبيض�الرحم�يكون�موضعيا�mن

ازالة�القرن�اNعاكس��mيؤدي� ووظيفة�هذا�الجسم.�Bي�حKن�ان الحاوي�ع?ى�الجسم��صفر�سوف�يطيل�بقاء

 ذلك.�

*�3& ���?�.��/�� :

او�الشياعاو�انقطاع�الشياعدوري�ومتتابع�ما�عدا�ف�Jات�توقف�سلوبابتحدث�الشياعف�Jات�دورة

i�±السكون�الجنAnestrusوكذلك�توقف�� . Bي��نواع�موسمية�التناسل�مثل�النعاج�واناث�اNاعز�والفرس

�اNبكر�الشياع ijالجني� �اله0ك �بعد �ما �ومرحلة �الحمل �دورة�Embryonic mortalityعند �تقسيم �يمكن .

:�الشياع  ا^ى�الف�Jات�التالية

��Proestrusالشياعقبل-1 ��Estrusالشياع-2. ��Metestrusالشياعبعد-3. (ف$#ة�الشياع! اية-4.

.Diestrusالسكون�الجن*())

ففي�الطورين��ول�والثاني�يتم�النمو�الجري�itلذلك�يصطلح�لهما�سوية�بالطور�الجريB�itي�حKن�ان

 الطورين�الثالث�والرابع�يش�Jكان�مع�نمو�وتطور�الجسم��صفر�لذا�يقال�لهما�سوية�بطور�الجسم��صفر.
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6 اعداد الدكتور اسلم سعود

1:!2�.��/���Proestrus:

�تحت ��نمو�الجريباتKبتحف� ��ويتصفKالتحف� �والجريبات�تأثJK هو�طور �اNحفز�للجريبات الهرمون

� �بدورها ��نثوي�فتتضخم�تنتجالنامية �الجهاز�التناس?ي �ا^ى ��الدمKتجه� �Bي زيادة �س�JوجKن�الذي�يسبب

زيادة�ملحوظة�Bي�وعائية ���عضاء�الناقلة�فيه�وخاصة�الرحم.�حيث�تحدثKخاطية�ودهلNولزوجة�الطبقة�ا

�من�عنق�الرحم� �اNهب?ي �ويك�Jnالجزء �باللون��حمر�الفاقع �الخ0يا�اNهبل�يحتقن�مصطبغا بسبب�انتفاخ�

� �الخ0يا �هذه �وتبدأ �فيه. �الفرج�بإفراز اNخاطية �من �يخرج �خفيف�القوام �سائل �هيئة �ع?ى �مخاطية مواد

�Bي� �النامية �الجريبة �وتطÒي �الطور. �خ0ل�هذا �ومتضخما �الفرج�فيكون�منتفخا �اما �بالسائل�اNهب?ي ويسم@

� �الطور�ع?ى�الحجم�الك?ي�للمبيض. �الطور�ع?ى�اضمح0ل�الجسم��صفر�من��Uاية�هذا �ويشتمل�هذا كما

.السابقة�الشياعدورة� ��هرمو�ن�الJnوجس�JونKي�تركBويصاحبه�انخفاض� 

2:.��/���Estrus:

.�وهذه�تتضح�من هو�طور�الرغبة�الجنسية�ويتصف�بتج?ي�الرغبة�النفسية�عند��نA@�بتقبل�الذكر

�و�بقار� �للثJKان �وتسمح �وهياجها �الذكر�ويك£�Jصيحها �عن �تبحث �عصبيا �غ�JKمستقرة �وتكون ijتنح� ا�Uا

�وقد�تمتطي�&ي��بقار��خرى �خرى� (امتطاUÕا) �باعتUÕ0ا ساعة�Bي��بقار�ومن18-12يبقى�Nدة�الشياع.

و36- 24 مع8-4ساعة�Bي�اNاعزو40-30ساعة�Bي�النعاج وتحدث�الشياعايام�Bي�الفرس.�و�باضة�مرتبطة

Bي�اناث�اNاعز�وBي�وسط�الشياع�Bي�البقرة�وبعد�ساعات�قليلة�من��Uاية�الشياعساعة�من��Uاية12-10بعد�

� ��Uاية�ف�Jة �النعجة�وحوا^ي�الشياعا^ى �وان�يوم�الشياعيوم�قبل��UايةB1-2ي �الفرس. ما�الشياعBي عادة

� �دورة �من (صفر) �اليوم �عليه �الشياعيطلق �من �الف�Jة �هذه �Bي �الحليب �وينخفض�انتاج اNنتجة�البقرة.

� �شهيUVا �هذه�لØكلللحليب�وتفقد �مجمل �الجهاز�لØس�JوجKناNوضÙي�التأثJKمن�تأتي�عراض�ان ع?ى

�اق�²@�فاÚس�JوجKن،اNركزي  �ا^ى ووصولها �لك�Jnحجم�الجريبات �نظرا �بكميات�عالية �يفرز �الطور �هذا Bي

ازدياد�احتقان��عضاء�التناس?ي�حيث�ينتفخ�الفرج�التأثJKاتحجم�من�التطور.�ومن� �خرى�لهذا�الطور�هو

��اNهبل�غامقا.�ويحدث�تورما�لطيات�الغشاء�اNخاطي�لعنق�الرحم�وتJnز�هذه�بدرجة�ملحوظة�Kويصطبغ�دهل

زيادة�الطيات �وهناك �متتبعةً ايضا�Bي��فرازات�الغدية�للغدد�اNوجودة�Bي�عنق�الرحم�ملحوظةا^ى�اNهبل.

ازدياد�كمية�مستمرًا�تيارًا �ان زيادة�Bي�حركة�الرحم�والجهاز�القنوي�ككل. �مع من�مخاط�صاBي�اللون�لزج.

�س�JوجKن�عند�هذا�الطور�تسبب�Bي�خفض�كمية�الهرمون�اNحفز�للجريب�بواسطة�التغذية�العكسية�ع?ى�

ا �اNحفز�للجريب�والهرمون �بKن�الهرمون �الهرمونية �اNوازنة �ميل �يسبب�Bي �مما �و�خ�JKتحت�اNهاد. ijللوتي

ان�يبدا�تكوين�الجسم��صفر�من�بقايايسبب�حدوث��باضة�وتعاونا�مع�الJnوmكتKن.� الجريبات�اNنفجرة.

� �ف�Jة �ففي�الشياعطور �وخارجية. �داخلية �لعوامل �وتبعا �الحيوان �باخت0ف�نوع �يختلفان ��باضة وموعد
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7 اعداد الدكتور اسلم سعود

.���ان�الف�Jة�والذي�يكون�الشياعالبقرة�تحدث��باضة�بعد�انUVاء�طور قصJKا�مقارنة�بالحيوانات��خرى

̧باضة�الشياعمن�بداية� من�و �وBي�النعاج�تزداد�الف�Jة . �Bي�بقية�انواع�الحيوانات �تكون�متساوية�Nا ف¢Uا

بزيادة�عدد�و�باضة)�الشياعاNسؤول�عن��باضة(اي�بKن�بداية�وتدفق�الهرمون�اللوتي�ijالشياعبداية�

��الجن±��iيخفض�طور�ف�Jة�البويضات�النKهذا�وان�التحف� . من�الشياعازلة (�بقار�و�غنام)�ويقلل�ايضا

(النعاج)�واNوسم�بدوره�يؤثر�ايضا�ع?ى�طور  Bي��فراس.�الشياعمتغJKات�وقت��باضة

3:'�A.��/���Metestrus:

��بالتوقف�اNفاßئ�لع0مات�شياعو&ي�الف�Jة�التالية�للK3وتمتد�حوا^ي�الشياعمباشرة�وتتم، عند�ايام

�الجسم��صفر�والذي�تنمو� �ف�الجريب�اNتمزق�مكوناàثم�يمت?ئ�ال� . �الطور�تحدث��باضة�Bي��بقار هذا

�وبعد��باضة�مباشرة�يبدأ�افراز�هرمون�الJnوجس�Jون�من�الخ0يا�الصفراء�اNكونة�للجسم� خ0ياه�بسرعة.

�يكتمل �لم �انه �من �الرغم �التناسلية��صفر�ع?ى �احتقان��عضاء �بزوال �الطور �ويتصف�هذا �بعد. نموه

رخوا�مUVد�mوينخ ض�نمو�عنق�الرحم.�كما�تفقد�بطانة�اNهبل�معظم�نموها�الجديدف�نبوبية.�فالفرج�يصبح

�خ0ل�ف�Jة�ما�قبل�وتقل�كمية�السائل�اNخاطي�الجاري�بدرجة�كبJKة�ويصبح�اك£�Jلزوجة� �الشياعو�الشياع.

��العفان�الKاكJعند�اليوما�� �الوعائية�تصل�قمUVا لية�من��س�JوجKن�تزيد�من�وعائية�بطانة�الرحم�وهذه

ومع�انخفاض�مستوى��س�JوجKن�فان��وعية�الشعرية�سوف�تتمزق�مما�يؤدي،الشياع�ول�بعد��Uاية�

ح ساعة45-35وا^ي�ا^ى�فقدان�كميات�قليلة�من�الدم�وهذا�ي0حظ�كبقع�صغJKة�من�الدم�ع?ى�الذيل�بعد

وان�هذه�الحالة��mتعد�مؤشرا�ع?ى��خصاب�او�فشل�التلقيح�،�كما�ان�هذه�الحالة�غ�JKمرتبطة�الشياعمن�

. �ف�الحاصل�خ0ل�الدورة�الشهرية�كما�يحدث�Bي��نسانàيوم.3-2ويستمر�هذا�الطور�من�بال 

:�Diestrusالشياع! اية-4

�من�اليوم�الخامس�من�الدورة�و&ي�ف�Jة�فعل�الجسم��صفر �الجسم�كامل�يبدأ ،�حيث�يصبح�هذا

(الJnوجس�Jون)� �حيث�يزداد�سمك�التطور،�ويفرز�هرموناته�بكميات�كبJKة مؤثرة�بفعلها�ع?ى�جدار�الرحم.

�واسكان�الجنKن�ولتكوين�اNشيمة.� �لتغذية �اياه �وعض0ت�جدار�الرحم�محضرة �غدد �الرحم�وتتطور بطانة

ا لهرمونات�ع?ى�نمو�الغدة�اللبنية�وتطورها�فاذا�حدث�حمل�فان�هذه�الحالة�تبقى�مع�بقاء�وكذلك�تؤثر�هذه

�التاسع�عشر�من�الدورة� �اليوم �و��فان�الجسم��صفر�يبقى�فعا�mلحد �حمل. الجسم��صفر�لكل�ف�Jة

�الجسم��صفر�باmضمح0ل�يبدأ �يبدأ تتطور�واضمح0له�يبدأ�من�اليوم�السابع�عشر�من�الدورة�وعندما

 جديدة.�شياعجديد�مؤشرا�دورة�الشياعطور�ما�قبل�
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8 اعداد الدكتور اسلم سعود

: ��	B���� �����=�� 

تطور�الحويص0ت�اNبيضية�Bي��بقار�و�غنام�&ي�عملية�تدريجية�ومتكررة�مع�اثنKن�او�ث0ث�موجات

�ث0ث �ولكن �اك£�Jشيوعا �تظهر�لتكون �موجتKن ��بقار�فان �Bي �دورة. �كل �Bي �الحاصل �النمو�الحويص?ي �من

.  موجات�&ي�اNتكررة�Bي�الدورات�الطويلة�واك£�Jتكرارا�Bي�العج0ت

�انبثاق �وان �بالتطور، �وتبدأ �غnمن�الحويص0ت�ت� �فان�مجموعة �النمو�الحويص?ي �موجة �بداية عند

�الحويص0ت�فضل�و�صلح�لكي�تنمو�وتتطور.�عند�نمو�انتخابوبزوغ�هذه�الحويص0ت�يحدث�عن�طريق�

ال��iتلد�لØنواعملم�Bي�القطر�فان�حويصلة�واحدة�او�مجموعة�حويص0ت�بالنسبة9-5ا^ى�الحجم�اNتوسط

اك£�Jمن�مولود�سيتم�اختيارها�لتكون�&ي�السائدة�ولهذا�فان�ذلك�سيتطلب�اختيار�حويصلة�واحدة�او�عدة�

�ال �نمو�الحويص0ت �وعند ��باضة. �ومعدل �الحيوان �نوع �ع?ى �معتمدا �حويص0ت �فان �او�النامية سائدة

� اNثبطة�ال��iتؤدي�ا^ى�التحلل�التأثJKاتالحويص0ت�الصغJKة�سوف�تعاني�من�الضمور�ومن�ثم�تضمحل.

�FSHالحويص?ي�تعود�Bي�جزء�مUâا�ا^ى�انتاج���UيبKن�من�قبل�الحويصلة�السائدة�ال��iتقلل�من�افراز�هرمون�

��ك�Jnو�ك£�Jنم �&ي �تكون �السائدة �الحويصلة �تقبل. �ع?ى �قادرة iãف� �ولذلك �بالدم �وتزويدا �وتطورا وا

��Kانخفاض�تراك� �عند �mستمرار�النمو�ح�@ �اNنخفضة �مستوياته �عند �للقند واكتساب�الهرمونات�اNحرضة

FSH� �اخر�موجة�من�دورة �Bي �يتم�الشياع. �عادة �يتم�اباضUVا. iال�� �الحويصلة �&ي �السائدة فان�الحويصلة

ع �بالنسبة�نزول�بويضتKن�Bي�النعاج �mالشياعمع�موجتKن�خ0ل�دورة�لØبقار ند��باضة. iوجة�ال�Nفان�ا

�تضمحلوبعدها�الشياعوتصل�ا^ى�قمUVا�Bي�وسط�ف�Jة��Uاية�الشياعتحصل�ف¢Uا�اباضة�تبدا�Bي�ف�Jة�ما�بعد�

ا .�اما�بالنسبة ^ى�اNوجة�و��تتحلل�الحويص0ت�النامية�Bي�هذه�اNوجة�فض�0عن�تحلل�الحويصلة�السائدة

تبدا�بعد�ف�Jة�قصJKة�من�بداية�انحسار�اNوجة��و^ى�وسوف�تستمر�مساحة�فإ�Uاال��iتحصل�ف¢Uا��باضة�

�ان�مساحة�اNوجة�ال��iتحصل�ف¢Uا��باضة�الشياعف�Jة��Uاية�أواخر انحسار�اNوجة��و^ى�ح�@�تنتB�iãي� .

.�باdباضةوتنت�iãالشياعتصل�قمUVا�عند

فان�الحويصلة�باdباضةان�اNوجة��و^ى�&ي�عبارة�عن�دورة�طبيعية�غ�JKمصحوبة�ع?ى�الرغم�من

كما�الشياعBي�اNرحلة�اNبكرة�من��Uاية�PGF2αحقن�السائدة�لهذه�اNوجة�سوف�تحدث�لها��باضة�بعد

�طريقة�العمل�اNتبعة�وال��iينصح��Uا��Synchronization of estrusالشياعيحدث�Bي�حالة�توحيد� �dفراط.

�كما�ان�حقن�هرمون��Superovulationباضة يعزز�من�نمو�FSHتؤدي�ا^ى��باضة�خ0ل�اNوجة��و^ى.

فض�0ع?ى�الحويصة�السائدة�ل;باضةعدة�حويص0ت�وستكون�النتيجة�وجود�عدد�من�الحويص0ت�اNعدة�

.




