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 الخالصة

المبایض في نسیج الرحم وبعض القیاسات الناتجة عن عملیة ازالة  اتبعض التاثیر  لمعرفةالدراسة الحالیة  اجریت   

 المرضعاتالعذارى و  (في مراحلالمحلیة المعرضة الزالة المبایض الناث االرانب النسجیة وتطور طبقات الرحم 

قسمت حیوانات التجربة الى ،    cuniculus  Oryctatagusمن أناث ألرنب المحلیھ  ٤٨الدراسة لھذه استخدمت  .)

الى  وقسمتانثى ارنب ،  ٢٤كل مجموعة مكونة من ) العذارى ، المرضعات (فسلجیة للحاالت المجموعتین 

 ، كل مجموعة قسمت الى اربع مجموعات ثانویة ) عذارى ومرضعات(مجموعتین كل مجموعة تمثل حالة فسلجیة 

 الة الكاملة، والثانیة مجموعة االز Shamتمثل مجموعة السیطرة المجموعة االولى . حیوانات  ٦تضم كل مجموعة 

للمبایض و  الثالثة تمثل مجموعة ازالة المبیض االیمن والرابعة مجموعة ازالة المبیض االیسر وتمت التضحیة 

اجراء القیاسات وواخذت عینات من نسیج الرحم لتحضیر المقاطع النسجیة  بعد شھر من عملیة االزالة  بالحیوانات

لمقاطع الرحم الى التغیرات التي تسببھا عملیة استئصال المبایض  بینت نتائج الدراسة النسجیة .النسجیة علیھا 

والمتمثلة بقلة سمك طبقات الرحم  وضمورھا وقلة طیات الطبقة الرحمیة  وانعدام الغدد الرحمیة مع وجود ارتشاح 

وعتي ازالة خلوي التھابي عالي جدا واحتقان دموي مقارنة مع مقاطع النسجیة لمجموعة السیطرة وقلة الغدد في مجم

المبایض الكاملة  بإزالةبینت المقاطع المصبوغة لدى العذارى والمرضعات والمعاملة كما  .المبایض االیمن واالیسر

في معدل سمك طبقات وبطانة الرحم للمجامیع  (p<0.05)الى انخفاض معنوي  تؤديبان عملیة ازالة المبایض 

المبیض االیمن ومجموعة ازالة المبیض االیسر للعذارى  الكاملة للمبایض ومجموعة ازالة بإزالةالمعاملة 

  .  والمرضعات مقارنة مع مجموعة السیطرة
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  المقدمة

جزء مھم من الجھاز التناسلي  األنثوي وھو یمثل المكان المناسب الستقبال البیضة المخصبة وتغذیتھا الالرحم یعد 

ین في الرحم الجزء العلوي المتوسع ویدعى جسم الرحم وحمایة الجنین حتى الوالدة ، یمكن تمییز جزأین كبیر

Corpus Uteri  والجزء السفلي االسطواني الشكل یدعى بعنق الرحمCerivx)( )وھو عضو عضلي كمثري .   )١

یتصل فراغھ من األسفل بالمھبل ومن األعلى بقناتي فالوب وطولھ الشكل مسطح قلیال یقع داخل التجویف البطني 

عن مجموعة من الوظائف مثل الحمل والحیض والوالدة ، تشریحیا یتالف جدار  مسؤول، سم  ٥سم وعرضھ  ٧.٥

  Myometriumوعضل الرحم  Endometriumالرجم من ثالثة طبقات رئیسیة ھي البطانة  الداخلیة الرحم 

 Simple columnar epithelialبطانة الرحم من نسیج طالئي عمودي بسیط  تتألف.  Serosaوالطبقة المصلیة 

tissue   لھا تجویف ضیق تسمى بالغدد الرحمیة  الذي یبطن تجویف الرحم ونسیج ضام ملئ بغدد بسیطة انبوبیھ

Uterine gland  إما  الطبقة العضلیة للرحم فظھرت مؤلفة من طبقتین من االلیاف  العضلیة الملساء  مرتبة بشكل

 تأثیروالمصلیة ، خالل الحمل وتحت   الكبیرةوعیة الدمویة حزم مفصولة بعضھا عن بعض ،  بینھما العدید من اال

االستروجین تزداد عضلة الرحم في الحجم بشكل كبیر نتیجة لفرط التنسج والتضخم  ،اما الطبقة المصلیة تعد اخر 

  خارج وھي غشاء مصلي متصل بالصفاقطبقات جدار الرحم الى ال

 (2; 3; 4)  .  

اعدیة و وظیفیة ، الطبقة القاعدیة تكون متاخمة لعضل الرحم وتبقى بعد الحیض تتكون بطانة الرحم من طبقتین ق

، اما الطبقة الوظیفیة تكون حساسة للغایة ومستجیبة لھرمون  (5)وتخضع لتغیرات محدودة اثناء الدورة الحیضیة 

ة الرحم والتغیرات التي في الثدییات سمك بطان   (6) االستروجین  والبروجستیرون ویتم التخلص منھا اثناء الحیض 

 Progesterone (7)والبروجستیرون  Estrogenتحدث فیھا یكون تحت سیطرة ھرمونات المبیض االستروجین 

من قرني الرحم المنفصلة والقرن االیمن  یكون  الرحم في اناث االرانب  من  النوع دوبلكس ثنائي  التفرع یتالف

، بطانة الرحم في  )(8   رحمي ویفتح قرني الرحم في المھبلالجسم الاطول من القرن االیسر  ، و ال یحتوي على 

تعد )  10;9( سم  409± 8.07االرنب تبطن بنسیج طالئي عمودي بسیط ،ویبلغ طول الرحم في االرنب حوالي 

والتي تقوم بانتاج عدة ھرمونات وعوامل نمو و   Endocrine glandsبطانة  الرحم بوصفھا احدى الغدد الصماء 

سایتوكینات ، وان المھمة الرئیسة لھا ھي ان تسمح النغراس الجنین في الوقت المناسب وتوفي البیئة المناسبة النجاح 

  الحمل ومن وظائف بطانة الرحم قابلیتھا على تدمیر نفسھا عند عدم حدوث الحمل 

الرحم وبعض القیاسات النسجیة عملیة استئصال المبایض على نسیج  تأثیرتھدف الدراسة الحالیة الى معرفة .  (11)

  .للرحم 
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 اد وطرائق العملالمو

  لتجربة یوانات اح 

 یتراوح معدل اوزانھا ما    cuniculus  Oryctatagusمن اناث االرانب المحلیة   (48)تضمنت الدراسة    

 Virginعذارى  (بحاالت فسلجیة مختلفة  شھرا  (6 -12)غرام وتراوحت اعمارھا بین  (1450-2500)بین 

وضعت الحیوانات في البیت الحیواني التابع لكلیة الطب البیطري )  Lactatingوالمرضعات بعد الیوم االول للوالدة 

في اقفاص بالستیكیة خاصة )  عذارى و مرضعات (  لإلناثجامعة كربالء بشكل مجامیع حسب الحالة الفسلجیة  / 

الخشب الناعمة  التي بدلت اسبوعیا ، كما تمت العنایة بنظافة  ومزودة بغطاء معدني شبكي ، فرشت االقفاص بنشارة

ْم   25 االقفاص وتعقیمھا  بین الحین واالخر ، و وفرت للحیوانات الظروف المالئمة من حیث درجة الحرارة  

محلیة أعطیت الحیوانات العلیقة الخاصة وھي عبارة عن علف مركز یتم شراءه من األسواق ال.  واالضاءة  والتھویة 

مع  للتأقلمطیلة فترة الدراسة ، وتركت الحیوانات لمدة اسبوعین  Ad libilum، كما زودت بالماء بصورة مستمرة  

  .الظروف قبل اجراء عملیة استئصال المبایض  

    Design Experienceتصمیم التجربة         

، قسمت الحیوانات الى   Oryctatagus cuniculusمن اناث االرانب المحلیة   (48)استخدمت في التجربة 

 Lactatingناث مرضعات أ    24و Virginاناث عذارى   24 مجموعتین مختلفة من الناحیة الفسلجیة والتي تضم 

  :  تضمنت كل مجموعة اربع مجامیع  .   

فتح  من إناث األرانب للعذارى والمرضعات ، إذ جرى)  12(شملت : operator  Shamمجموعة السیطرة : اوال 

    المبایض وغلق الجلد بنفس  طریقة عملیة ازالة المبایض   استئصالالجلد والعضالت البطنیة  فقط دون 

  انثى ارنب )  ١٢(لـ  تمثل مجموعة المعاملة بإزالة المبیض االیمن للعذارى والمرضعات:  ثانیا  

  .  الة المبیض االیسر من اناث االرانب للعذارى والمرضعات ، وعوملت بإز )12 (شملت :  ثالثا 

   Bilateral oophorectomyأنثى أرنب وعوملت بإزالة المبایض الثنائیة )  12(شملت : رابعا 

  :المبایض  استئصالعملیة 

  

جریت عملیة استئصال المبایض إلناث االرانب تحت ظروف جراحیة معقمة  اذ تم التخدیر العام عن أ 

كغم من وزن / ملغم  ١كعقار مھدئ للتخدیر بجرعة  Diazepamزابیم طریق الحقن العضلي باستخدام جرعة داي 

كغم  من وزن الجسم و كیتامین / ملغم  ١٠بجرعة  Xylazineدقائق حقن االرنب  بالزایالزین  ١٠الجسم بعد 

Ketamine  وضع االرنب في وضع االستلقاء الظھري اذ أزیل .  (12)كغم من وزن الجسم / ملغم  ٥٠بجرعة

، بعدھا اجریت العملیة بعمل شق جراحي %  ٧٠منطقة البطن ونظفت وعقمت باستعمال الكحول االثیلي  الشعر من
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إذ فتح الجلد فالعضالت البطنیة . سم تقریبا یمتد من خالل الخط الوسطي البطني اسفل السرة ،   ٤في الجلد بطول 

ة الرحم الى االعلى من الجھتین الیسار والیمین  یمكن والغشاء البریتوني بعد دفع االمعاء جانبا لیبدو الرحم وبعد متابع

ترتبط المبایض بجدار الجسم بواسطة اربطة قطعت بواسطة الحرارة .  الوصول الى المبیضین  االیسر واالیمن

من عدم  للتأكدالدمویة  لألوعیة، بعدھا یتم فحص الجدعة الدمویة المتبقیة  heat electrocotryباستخدام جھاز  

 (Cat gut,0/3) النزف ، ثم یتم غلق طبقات  البطن البریتون والعضالت بخیط جراحي قابل لالمتصاص نوع وجود 

وعقم الجرح .     (13)٣/٠بطریقة الخیاطة المستمرة وكما جرت خیاطة الجلد بالغرز المتقطعة بخیوط الحریر  

لمدة اسبوع ، وازیلت الخیوط الجراحیة و Ampicillinبمحلول الیود وحقن الحیوان بالمضاد الحیوي االمبسلین 

إذ  Sham operatorالمبایض في جمیع المجامیع عدا مجموعة السیطرة  استأصلت. أیام  ١٠الخارجیة بعد مرور 

  .المبایض وغلق الجلد بنفس الطریقة السابقة استئصالجرى فتح الجلد والعضالت البطنیة فقط دون 

  

     Histological preprationsالتحضیرات النسجیة 

  )14( حضرت شرائح البرافین تبعا لطریقة

ساعة ، استخرجت العینة من الفورمالین حیث  ٤٨لمدة %) ١٠(تثبت نماذج نسیج الرحم في محلول الفورمالین 

  % ) 100، %  100  ، % ٩٠، % ٨٠، %  70(مررت العینات النسجیة بسلسلة تصاعدیة من الكحول االثیلي 

دة ساعة ونص لكل تركیز ، بعدھا روقت النماذج بوضعھا في الزایلین لمدة عشر دقائق لجعل على التوالي ، ولم

الى قناني زجاجیة حاویة على خلیط من شمع  نقلت العینات   بعد االنتھاء من عملیة الترویقالعینات اكثر شفافیة 

ولمدة نصف ساعة  ١:١نسبة درجة مئویة والزایلین ب)  ٦٠ -  ٥٦(درجة انصھاره   Paraffin wax  البرافین

ْم  لمدة نصف ساعة ، ثم نقلت العینات الى قناني اخرى حاویة على شمع  ٥٩ووضعت في فرن درجة حرارتھ  

. ، بعد ذلك سكب البرافین في قوالب خاصة ثم نقلت الیھا العینات وتركت لتبرد على شكل قوالب شمعیة البرافین 

حملت اشرطة  ،  ثم Rotary microtomeیتر باستعمال المشراح الدوار مایكروم ٥وقطعت العینات بعد ذلك بسمك 

ْم لمدة دقیقتین   50 – ٤٥نظیفة بعد ان وضعت في حمام مائي درجة حرارتھ  Slidesالمقاطع على شرائح زجاجیة 

ثم .  ْم  ٣٧لتجف بدرجة حرارة   Hot Plateلضمان فرش المقاطع النسجیة بعدھا تركت على صفیحة ساخنة 

وھي   Staining   Haematoxylin – Eosin ایوسین  –بغت المقاطع النسجیة باستخدام صبغتي ھیماتوكسلین ص

  .  dark blueالتي تستعمل بصورة عامھ لتلوین النواة بلون ازرق غامق   من الصبغات القاعدیة 

  :التحلیل االحصائي   

 Factorial experimentsتصمیم تام التعشیة حللت نتائج تجارب الدراسة وفق نموذج التجارب العاملیة وب

with completely randomized design  وتم استعمال اختبار اقل فرق معنوي ،Least Significant 

Difference (L. S. D)  15(لبیان معنویة الفروق بین المعامالت المختلفة  0.05تحت مستوى .(   
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   Morphometry نسجیةالقیاسات ال        

 Ocular)تم حساب القیاسات النسجیة للشرائح المحضرة من نسیج الرحم باستخدام المقیاس العیني المتري الدقیق 

micrometer, OM)) بعد معایرة ال.  المثبت في المجھر الضوئي )١٦Ocular  مع الMicrometer stage 

) العذارى،المرضعات(لرحم للحاالت الفسلجیة لكل قوة تكبیر ، حیث تم قیاس سمك الطبقات والبطانة الداخلیة لنسیج ا

.     

 

 النتائج والمناقشة

    

   (H&E)التغیرات النسجیة في نسیج الرحم  للعذارى والمرضعات  

  Virgin groupsمجامیع العذارى 

اظھر الفحص النسجي لمقاطع الرحم لمجموعة السیطرة حیث یالحظ فیھا الطبقات الثالث للرحم ھي البطانة  

بطانة الرحم  تتألف.  Serosaوالطبقة المصلیة   Myometriumوعضل الرحم  Endometriumخلیة الرحم الدا

الذي یبطن تجویف الرحم  مع وجود   Simple columnar epithelial tissueمن نسیج طالئي عمودي بسیط 

)  ٢- ١الصور(لوي قلیل   عدد من الغدد الرحمیة  والطبقة العضلیة ووجود االوعیة الدمویة ، ووجود ارتشاح خ

  .لمجموعة السیطرة للعذارى 

ات الرحم الثالث قطب تأثربینت نتائج الدراسة أن عملیة استئصال المبایض الكاملة أدت الى تغیر یوضح 

وضمورھا وقلة طیات الطبقة الرحمیة  وكذلك عدم وجود الغدد الرحمیة  مع وجود ارتشاح خلوي التھابي عالي جدا  

 - ٥(وتظھر الصور.مقارنة مع السیطرة )  ٤ – ٣ (وي  وقل فیھا سمك الطبقة العضلیة للرحم       الصورواحتقان دم

المبیض االیمن وكانت الطبقات الثالث اقرب الى النسیج الطبیعي مع  مزالھالنسیج الرحمي لمجموعة االرانب ) ٦

اظھرت دراسة . ارتشاح خلوي التھابي      وقلة الغدد الرحمیة ووجود الطیات الرحمیة لكن بكمیات اقل مع وجود

المقاطع النسجیة للحیوانات المعاملة بازالة المبیض االیسر ، وجود الطبقات الثالث للرحم لكن اقل سمكا مع وجود 

،  و قلة الغدد الرحمیة   في طبقة السدى   )  ٨- ٧الصور(ارتشاح خلوي التھابي  وقلة األوعیة الدمویة فیھا 

Stroma  فیھا سمك الطبقة العضلیة وقل .  

  

   Lactating goupsمجامیع المرضعات 

لنسیج الرحم لمجموعة السیطرة للمرضعات حیث یالحظ )   ١٠- ٩( اظھرت نتائج التقطیع النسجي صوره   

طانة الداخلیة للرحم وعضل الرحم والطبقة المحیطیة  ویوضح فیھا التركیب بفیھا الطبقات الثالث للرحم ھي ال
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جي الطبیعي للرحم  أذ یالحظ الطیة الرحمیة و الطبقة الظھاریة   وبدایة تكون الغدد في  سدى الطبقة البطانیة النس

واالرتشاح الخلوي  ، اظھرت نتائج الصور النسجیة ان عملیة االزالة الكاملة للرحم  ،  یالحظ الطبقة العضلیة فیھا 

ورھا وقلة طیات بطانة الرحم وكذلك عدم وجود الغدد الرحمیة للمبایض ادت الى تغیر في طبقات الرحم الثالث وضم

مقارنة مع ) ١٢-١١(  ،و وجود ارتشاح خلوي التھابي شدید  ویالحظ الطبقة العضلیة اقل سمكا كما في صور

النسیج الرحمي لمجموعة المزالة المبیض االیمن للمرضعات )    ١٤-١٣(تظھر الصور  و  .مجموعة السیطرة 

قات الثالث لنسیج الرحم اقرب الى النسیج الطبیعي  مع وجود الطیات الرحمیة  والغدد الرحمیة  في بطانة وكانت الطب

اظھرت الصور النسجیة لمجموعة المعاملة بازالة المبیض االیسر . الرحم  مع وجود ارتشاح خلوي التھابي 

الغدد الرحمیة ونالحظ ارتشاح خلوي  للمرضعات  یالحظ فیھا الطبقات الثالث للرحم لكنھا اقل سمكا مع وجود

ان المبیض یقوم بافراز الھرمونات الجنسیة  ھرموني االستروجین ).  ١٦- ١٥(                       التھابي صور

عن نمو االعضاء التناسلیة ،حیث یعمل ھرمون االستروجین على نمو سدى بطانة الرحم  المسؤولةوالبروجستیرون 

ر غدده  في بطانة الرحم ، اما ھرمون البروجستیرون یعمل على زیادة النشاط االفرازي للغدد وزیادة كبیرة في تطوی

أن   ال حظواذ ) ١٩(و )   18(اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع  )١٧ ) . (الرحمیة وزیادة المدد الدموي في الرحم 

ر مباشرةً في نسیج    الرحم  ، وھذه االستروجین المنتج والذي یؤث انخفاضعملیة استئصال المبایض یؤدي الى 

الغدد الرحمیة وقلة  وانعدامالمبایض والمتمثلة بقلة سمك جمیع الطبقات   استئصالالتغیرات التي تسببھا عملیة 

إتفقت نتائج  األوعیة الدمویة في منطقة السدى وعدم انتظام الطبقة  الطالئیة العمودیة لبطانة الرحم    ، وایضا

المبایض للحیوانات تؤدي الى  التغیرات النسجیة المتمثلة بقلة الغدد  استئصالفعملیة  (20) یة مع دراسةالدراسة الحال

الرحمیة وضمور في أنسجة الرحم  و في سمك طبقات الرحم جمیعھا  بسبب إنخفاض اإلستروجین المنتج بعد ازالة 

 مستأصلةتروجین في الرحم   في الفئران البالغة تأثیر اإلس .)٢١(وقد بین . بشكل اساسي عن انتاجھ المسؤولالعضو 

المبایض وقلة التغذیة الدمویة وقلة عدد الغدد  المستأصلةالمبایض اذ ظھر ضمور في طبقات الرحم لمجموعة 

ان الزیادة في الوعائیة ونمو الخالیا .المبایض  مستأصلةالرحمیة وھذا یعود الى قلة االستروجین في المجموعة 

نتائج ھذه الدراسة مع  اتفقتو لقد .  (22)ارتفاع ھرمون االستروجین  تأثیرتلفة للرحم تحدث تحت المخ لألجزاء

بسبب ضمور في بطانة الرحم ونقصان في الغدد  إذ اشارا الى انخفاض وزن الرحم ( 24) و)  (23 نتائج دراسة 

 ، ان المنتج انخفاض االستروجین  بسبب   المبایض استئصالالنسیج الطالئي لبطانة الرحم بعد  وتأثرالرحمیة 



Basrah Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018 
Proceeding of 6th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine 
University of Basrah,Iraq 
 

146 

ون خاص على الجھاز التناسلي االنثوي، یزداد سمك الطانة الرحمیة بسرعة تحت تأثیر ھرم تأثیراالستروجین لھ 

ان ازالة المبایض الثنائیة تودي الى حدوث )  ( 26وأشارت دراسة .  ( 25)النامیة االستروجین المفرز من الحویصلھ

حم والمتمثلة  نقصان ارتفاع الخالیا للتجویف وخالیا النسیج الغدي   ونقصان في سمك تغیرات نسجیة في الر

   .الصفیحة االصلیة و قلة الغدد في بطانة الرحم 

 

 

  

مقطع من رحم مجموعة السیطرة العذارى یوضح فیھا التركیب النسجي الطبیعي للرحم ، حیث یالحظ فیھا ) ١(صورة رقم 

 )P ) ( (X40 H&E(والمحیطیة )  M(، العضلیة )  E(البطانیة (م الطبقات الثالث للرح

 

  

M 
E 

P 
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حیث یالحظ الطیة مقطع من رحم مجموعة السیطرة العذارى یوضح فیھا التركیب النسجي الطبیعي للرحم ، ) ٢(صورة رقم 

، كما یالحظ الطبقة العضلیة   (         ) والغدد في  سدى الطبقة البطانیة للرحم(       )  الطبقة الظھاریة  )       (الرحمیة

  )X100 H&E(  (         )فیھا  

  

مقطع من رحم مجموعة االزالة الكاملة للمبایض العذارى یوضح فیھا تأثر طبقات الرحم الثالث وضمورھا ) ٣(صورة رقم 

 )X40 H&E(وقلة طیات الطبقة الرحمیة    
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االزالة الكاملة للمبایض العذارى یوضح فیھا تأثر طبقات الرحم الثالث وضمورھا مقطع من رحم مجموعة ) ٤(صورة رقم 

(       )        واحتقان دموي (      )  وقلة طیات الطبقة البطانیة وعدم وجود الغدد الرحمیة مع وجود ارتشاح خلوي التھابي 

)X100 H&E( 
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الطبقة البطانیة (مقطع من رحم مجموعة االزالة المبیض االیمن للعذارى یالحظ فیھا الطبقات الثالثة للرحم ) ٥(صورة رقم 

(E)   الطبقة العضلیة)M (  والطبقة المحیطیة)P ( اقرب للنسیج الطبیعي مع وجود الطیات الرحمیة) (      )X40 H&E(  

  

مع (       )    یمن العذارى وجود الغدد الرحمیة في سدى الطبقة البطانیةمقطع من رحم مجموعة المبیض اال) ٦(صورة رقم 

  )X100 H&E(          )   (وجود ارتشاح خلوي التھابي 

EMP 



Basrah Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018 
Proceeding of 6th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine 
University of Basrah,Iraq 
 

150 

  

)  E(البطانیة ( مقطع من رحم مجموعة االزالة المبیض االیسر للعذارى یالحظ فیھا الطبقات الثالثة للرحم ) ٧(صورة رقم 

  )X40 H&E(        )(مع وجود الطیات الرحمیة ) )P(حیطیة والم) M(العضلیة  

  

قلة وجود الغدد (         ) مقطع من رحم مجموعة المبیض االیسر العذارى وجود ارتشاح خلوي التھابي ) ٨(صورة رقم 

  )X100 H&E(الرحمیة 

P 
M 

E 
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لنسجي الطبیعي للرحم ، حیث یالحظ فیھا مقطع من رحم مجموعة السیطرة المرضعات یوضح فیھا التركیب ا) ٩(صورة رقم 

  )P ) (X40 H&E(والمحیطیة )  M(، العضلیة )  E(البطانیة (الطبقات الثالث للرحم 

 

  

مقطع من رحم مجموعة السیطرة للمرضعات یوضح فیھا التركیب النسجي الطبیعي للرحم ، حیث یالحظ ) ١٠(صورة رقم 

، كما یالحظ   (         )وبدایة تكون الغدد في  سدى الطبقة البطانیة للرحم (       )  ة الظھاریةالطبق(       ) الطیة الرحمیة 

  )X100 H&E) (        (واالرتشاح الخلوي , (         )الطبقة العضلیة فیھا  

M 
E 

P 
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قات الرحم الثالث مقطع من رحم مجموعة االزالة الكاملة للمبایض المرضعات یوضح فیھا تأثر طب) ١١(صورة رقم 

  )X40 H&E(وضمورھا وقلة طیات الطبقة الرحمیة    

  

  

E 

M
 E 

P 
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مقطع من رحم مجموعة االزالة الكاملة للمبایض للمرضعات یوضح فیھا تأثر طبقات الرحم الثالث ) ١٢(صورة رقم 

 X100(      )       (ید وضمورھا وقلة طیات الطبقة البطانیة وعدم وجود الغدد الرحمیة مع وجود ارتشاح خلوي التھابي شد

H&E(  

  

الطبقة (مقطع من رحم مجموعة االزالة المبیض االیمن للمرضعات یالحظ فیھا الطبقات الثالثة للرحم ) ١٣(صورة رقم 

 والغدد(      ) اقرب للنسیج الطبیعي مع وجود الطیات الرحمیة ) P(والطبقة المحیطیة  ) M(الطبقة العضلیة   (E)البطانیة 

  )X40 H&E(          )   (الرحمیة 

E

MP 
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(       )    مقطع من رحم مجموعة المبیض االیمن للمرضعات وجود الغدد الرحمیة في سدى الطبقة البطانیة )١٤(صورة رقم 

  )X100 H&E(          )   (مع وجود ارتشاح خلوي التھابي 

  

البطانیة ( مبیض االیسر للمرضعات یالحظ فیھا الطبقات الثالثة للرحم مقطع من رحم مجموعة االزالة ال) ١٥(صورة رقم 

)E  (  العضلیة)M ( والمحیطیة)P( ( والغدد الرحمیة    (        ) مع وجود الطیات الرحمیة)(      )X40 H&E(  

  

P 

M E 
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          و ارتشاح خلوي التھابي   )    (     مقطع من رحم مجموعة المبیض االیسر للمرضعات وجود الغدد لرحمیة ) ١٦(صورة رقم 

        ))  (X100 H&E( 

 تأثیر إزالة المبایض على سمك وبطانة طبقات الرحم  ألناث األرانب للعذارى والمرضعات  

في  معدالت سمك طبقات الرحم لمجموعة المعاملة )  P<0.05(وجود انخفاض معنوي  )  ١(  یالحظ من الجدول 

یمن  ومجموعة المعاملة بأزالة المبیض االیسر ومجموعة االزالة الكاملة للمبایض  مقارنة مع بأزالة المبیض اال

على التوالي ، اما بالنسبة   ) (2.72 ± 890.32)   (2.53 ±997.28للعذارى والمرضعات  مجموعة السیطرة 

الكاملة مقارنة مع مجموعة في مجموعة االزالة  (p<0.05)لمجموعة االزالة الكاملة حیث كان االنخفاض معنوي 

معنوي في مجموعة المعاملة  (p<0.05)ازالة المبیض االیمن وازالة المبیض االیسر ، كما نالحظ وجود انخفاض 

للحاالت الفسلجیة )   ٢( اظھرت نتائج الجدول . بازالة المبیض االیسر مقارنة مع مجموعة ازالة المبیض االیمن 

في سمك بطانة الرحم لمجموعة المعاملة بازالة  (p<0.05)نخفاض معنوي للعذارى والمرضعات  الى وجود ا

المبیض االیمن  ومجموعة ازالة المبیض االیسر ومجموعة المعاملة بازالة المبایض الكاملة مقارنة مع مجموعة 

ي للعذارى والمرضعات ، بینت النتائج ان ھناك انخفاض معنو 555.11) ±(17.46و (4.51±466.28) السیطرة 

(p<0.05)   ،في مجموعة المعاملة بازالة المبایض الكاملة مقارنة مع مجموعتي االزالة للمبیض االیمن واالیسر

في مجموعة المعاملة بازالة المبیض االیسر بالمقارنة مع مجموعة  (p<0.05)بینت النتائج وجود انخفاض معنوي 

   . ازالة المبیض االیمن 
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 زالة المبایض على سمك طبقات الرحم  ألناث األرانب للعذارى والمرضعاتیوضح تأثیر إ)  ١( جدول 

  
  المعاملة           

  
 الحالة

 الرحم طبقات  سمك 
مایكرون (للسیطرة  
( 

سمك  طبقات الرحم   
إزالة مبیض ایمن 

 )مایكرون (

سمك  طبقات الرحم  
ازالة مبیض 

 )مایكرون(االیسر

سمك  طبقات الرحم   
للمبایض ازالة كاملة 

  )مایكرون(
 

  البالغات
 

890.32        A  
±  2.72          

671.73         B  
±  4.33            

568.45   C  
±  3.47       

492.00       D  
±  2.81          

  المرضعات
 

997.28      A  
±  2.53        

835.95         B   
     

±  2.96            

741.73       C  
±  2.51         

547.15     D  
±  3.03        

  n = 18الخطأ القیاسي      ± المعدل  

 ). P˂ 0.05(الحروف الكبیرة المختلفة باالتجاه األفقي تعني وجود فروقات معنویة  

 

 یوضح تأثیر إزالة المبایض على سمك بطانة الرحم  ألناث األرانب للعذارى والمرضعات)  ٢( جدول 

 

  
  المعاملة

  
  المعاملة

  
    

معدل سمك بطانة 
الرحم  للسیطرة 

  )مایكرون(

معدل سمك بطانة 
الرحم ازالة مبیض 

  )مایكرون(ایمن    

معدل سمك بطانة 
الرحم ازالة مبیض 

  )مایكرون(ایسر 

معدل سمك بطانة 
الرحم ازالة كاملة 

  )مایكرون(للمبایض 

  
  

  البالغات

466.28      A 
± 4.51            

321.11    B 
±2.33          

272.06       C 
±2.40              

217.72         D 
±1.16               

  
  المرضعات

555.11        A 
±17.46            

406.72      B 
±12.7            

287.00        C 
±11.67            

194.78          D 
±10.68              

    n = 18الخطا القیاسي    ± المعدل 

 .   (P<0.05)الحروف المختلفة باالتجاه االفقي تعني وجود فروفات معنویة 

  

یعتمد تطور وظائف الجھاز االنثوي على توازن وتركیز الھرمونات فیھ ،اذ ان االستروجین یوثر في نسیج         

ستروجین وكذلك یعمل على الرحم حیث  ان النسیج الطالئي للرحم والطبقة العضلیة تتطور تحت تاثیر ھرمون اال

ان   عملیة استئصال )   ,( 24و      (28)اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة. )) (27نمو سمك بطانة الرحم 

المبایض للحیوانات تودي الى قلة سمك جدار الرحم  في نسیج الرحم بسبب قلة سمك الطبقات الثالث  وانخفاض في 
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ھرمون االستروجین المنتج ،   وان االستروجین یودي الى تضخم في انسجة الرحم ، لقد حجم بطانة الرحم نتیجة قلة 

اذ اشار الى انخفاض وزن الرحم بعد استئصال المبایض والحظ ضمورا في  (29)اتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة 

وایضا تتفق نتائج الدراسة  .  الطبقات العضلیة  وقلة سمك بطانة الرحم بسبب انخفاض تركیز ھرمون االستروجین 

اذ الحضو ان عملیة استئصال المبایض تودي الى انخفاض في حجم بطانة الرحم ونقصان )  (26الحالیة مع دراسة  

كمیة النسیج الضام مما یودي الى حدوث تغیر في سمك الرحم، ان سمك بطانة الرحم والتغییرات التي تحدث فیھا 

وفي . Progesterone     (30)والبروجستیرون  Estrogenاالستروجین  تكون تحت تاثیر ھرمونات المبایض

في االرانب البالغة الحظ انخفاض في سمك طبقات الرحم وقطر الرحم نتیجة انخفاض في تركیز  (31)دراسة قام بھا 

یة في فقد اشارت الى ان القیاسات النسج  )(32ھرمون االستروجین في الحیوانات مزالة المبایض ،اما دراسة 

 Laminaللطبقات الثالث ادت الى انخفاض في معدل سمك الطیات والصفیحة االصلیة  االرانب المزالة المبایض 

properia  وسمك الطبقة العضلیة وكذلك انخفاض في ارتفاع خالیا النسیج الطالئي  . 

 

     EFFECT OF OVARIECTOMY IN THE UTERUS TISSUE IN 

FEMALE RABBITS ORYCTATAGUS CUNICULUS 

Ashwaq K.Obeed*  , Sinna J.Al-Bazi*   ,Wefaq J.Al-Bazi** 

*College of education for pure science,University of Kerbala,Kerbala,Iraq 

**College of veterinary Medicine,University of Kerbala, Kerbala,Iraq. 

                                                 ABSTRACT                                                                                                                    

This study aimed to investigate the effect of bi- and uni- lateral  ovariectomy on the 

uterus tissues development with morphometrical studies  in virgin and lactating rabbits. 

48 female rabbits were divided into two groups, one of them at virgin stage, anther group  

at lactating stage, each group subdivided into four groups (control group( sham operated) 

(  ovariectimized group )(left and right operating group) (6 rabbits/group). Thereafter, 

groups   were sacrificed  after  a month  of  operation  to provide tissue for the 

histological and morphometrical studies  .Histological study of the uterus sections 

showed many changes caused by Bilateral ovariectomy , this included: decreased in  

thickness of uterus layers  , absence of uterus glands and infiltration inflammatory cells, 

congestion of blood, compared to control .  The results also showed an decrease 
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significant (p<0.05)   in thickness of uterus layers and Endometrium in ovariectomized 

groups  compared to control. 
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