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أنسجة الجهاز التناسلي األنثوي للخفاش البالغ :دراسة مقارنة مع بقية اللبائن
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قسم علوم الحياة ،كلية العلوم ،جامعة تكريت
muna.salah12@yahoo.com

الملخص
أجري هذا البحث لمعرفة األنسجة المكونة للجهاز التناسلي األنثوي للخفاش ومقارنتها مع األنسجة المكونة للجهاز نفسها في بقية اللبائن ،إذ شرح
الخفاش واخذ منه الجهاز التناسلي ويتضمن المبيض وقناة البيض والرحم وتمت دراستها نسيجيا.
وقد تبين من خالل الفحص المجهري لنسيج الجهاز التناسلي األنثوي أن المبيض يتكون من منطقتين هما القشرة إلى الخارج وتحتوي على
الحويصالت المبيضية بمراحلها المختلفة ويتكون نسيجه األساسي من شبكة من ألياف النسيج الضام ،أما اللب فيحتوي على نسيج ضام ليفي مطاط
مفكك يحتوي على عدد من األوعية الدموية واللمفية واألعصاب .أما قناتا البيض فتتكون من غاللة مخاطية ( (Tunica Mucosaتتكون من نسيج
ظهاري عمودي بسيط ) (Simple Columnar Epithelial Tissueذو خاليا إف ارزية وغاللة عضلية ( (Tunica Musclusaحيث تستقر
الغاللة المخاطية مباشرة وهي تتكون من طبقة داخلية دائرية وأخرى خارجية رقيقة ثم اخي ار الغاللة المصلية ( (Tunica Serosaالتي تغطي القناة
بطبقة الصفاق ( (Mesotheliumالمكونة من نسيج ضام مفكك مغطى سطحه بالمتوسطة .وأخي ار يحتوي الرحم على قرنين رحميين وهو مشابه
الخرف والحيتان وآكلة الحشرات ومعظم الخفافيش اآلخرى وهو مختلف عن بقية اللبائن والرحم هو القطعة السميكة الجدار في
لبعض اللبائن مثل ا
الجهاز التناسلي األنثوي في الخفاش ويتكون جدار الرحم من ثالث طبقات هي :الطبقة الخارجية أو ظهارة الرحم ( (Mesotheliumوتقابل الغاللة
المصلية ) (Tunica serosaوالطبقة الوسطية أو عضل الرحم ) (Myometriumوتقابل الغاللة العضلية ( (Tunica Musclusaوالطبقة
الداخلية أو بطانة الرحم ( (Endometriumوتقابل الغاللة المخاطية ( (Tunica Mucosaفي هذا البحث تم توضيح شرح مفصل عن مكونات
الجهاز التناسلي ألنثى الخفاش ومقارنته باألجهزة التناسلية للحيوانات اللبنية األخرى.
الكلمات الدالة :الجهاز التناسلي ،الخفاش ،مبيض ،رحم.
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المقدمة
ينتمي الخفاش إلى رتبة يدوية األجنحة ( ،(Chiroptraوهي اللبائن الوحيدة التي شاركت الزواحف المجنحة القديمة
والطيور صفة الطيران .فلها جناح جلدي ،هو في الحقيقة طية جلدية تمتد بين العنق واألطراف والذنب .وتدعم بأربعة
أصابع طويلة جدا عديمة المخالب تحمل على كل طرف أمامي ،لألنثى زوج من الحليمات اللبنية في الجهة البطنية من
المنطقة الصدرية ،العضالت الصدرية قوية والقص جؤجؤي ( )Keel Likeوللخفاش صيوان أذن كبير وعدد من الغدد في
الرأس والوجه (صالح.)6891 ،
وينتمي الخفاش  Pipistrellus Kuhliiالذي أجريت عليه الدراسة تحت رتبة الخفاشيات الصغيرة )(Microchiroptera
وتتميز أفرادها بحجمها الصغير وتتغذى غالبيتها على الحشرات ) (Insectivorousوتتغذى أنواعا قليلة منها على الثمار
) (Fruitivorousأو على رحيق األزهار ) (Nictivorousوأخرى على لحوم بعض الفقريات الصغيرة المائية والبرية كما أن
هناك أنواعا منها تقطن أمريكا الجنوبية تلعق دماء الحيوانات والبشر ) (Sanguinivorousبعد إحداث جرح في المناطق
الرقيقة من الجلد (.)Gopolakrishma, 1969
ويبدو أن هذه الخفافيش منحدرة أصال من سلف مشترك وهذا السلف يشبه آكالت الحشرات وانحدر منه أيضا بعض الرتب
من اللبائن المشيمية وخاصة القوارض والرئيسيات يتفرع منه ثالث تفرعات رئيسة تنشأ منها العوائل المختلفة للخفافيش
الصغيرة والكبيرة وواحدة من هذه األفرع الثالثة خاصة بعائلة عارية األنف ) ،(Vespertilionidaeحيث ينتمي إليها
الخفاش قيد الدراسة ،ويعتبر الخفاش موضوع الدراسة من األنواع العالمية االنتشار ،إذ يستوطن أوروبا والبلقان وينتشر
باتجاه الشمال بحيث يشمل سويس ار وفرنسا وينحدر جنوبا حتى يصل إلى أفريقيا ) (Russo and Jones, 1999كما
ينتشر في جميع أنحاء العراق ويزداد انتشا ار في الوسط (.(Hatt, 1959, 1977

التصنيف العالمي للخفاش
Scientific Classification of Bat
Kingdom: Animalia
Class: Mammalia
Order: Chiroptera
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Suborder: Microchiroptera
Family: Vespertilionidae
Genus: Pipistrellus
Species: Pipistrellus kuhlii
(Hister and Myers, 2001).
يوجد تنوع في تفاصيل األجهزة التناسلية للحيوانات المختلفة ،غير أنها تتشابه في التركيب العام النموذجي ،حتى بين
الجنسين (العاصي وآخرون.)6898 ،

شكل ( :)1يوضح الخفاش موضوع الدراسة.

يتألف الجهاز التناسلي األنثوي من االعضاء التالية :المبيض وقناتي البيض والرحم .والمبيض هو عبارة عن كتلة من
النسيج الضام يغلفه نسيج ظهاري جرثومي ) (Germinal Epithelial Tissueيحتوي على بيوض بأحجام مختلفة تبعا
لدرجة نموها ،وكل بيضة تحاط بطبقة من الخاليا المغذية ،لتكون حويصالت مبيضيه أو ما يدعى بحويصالت كراف،
وعلى عكس الجهاز التناسلي الذكري فإن الجهاز التناسلي األنثوي يهمل الجهاز القنوي للكلية المتوسطة ويستخدم قنات
مولر اللتين تكونان عديمي االتصال المباشر بالمبيض إال أن النهاية األمامية لكل منهما تفتح بفميم في التجويف البريتوني
قرب المبيض (غالي وداوود .)2002 ،باطراد النمو في اإلناث تختفي القناتان الكلويتان المتوسطتان وتتحد قناتا مولر عند
طرفيهما الخلفيين ليكونا الرحم والمهبل شكل ( ،)2ونتيجة لهذه التغيرات يكون لمعظم اإلناث البالغة في اللبائن فتحتان
خلفيتان تؤديان إلى الخارج ،فتحة بولية تناسلية وفتحة مخرج (النوري.)6891 ،

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)2العدد (6112 /)2
3

111
Published by Arab Journals Platform, 2016

Journal of the Arab American University ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 2 [2016], Iss. 2, Art. 8

منى رشيد

انسجة الجهاز التناسلي ...

شكل ( :)2يوضح مصير مجمع لبائني ولقانيقي (النوري.)1891 ,

المبيض متكون من طبقتين داخلية وتدعى اللب ،وخارجية وتدعى القشرة .يتكون اللب من نسيج ضام ليفي مطاط مفكك
يحتوي على عدد من األوعية الدموية واللمفية واألعصاب .ويحتوي سدى المبيض ( (Ovarian Stromaعلى الياف
عضلية ملساء ،أما القشرة فتتكون من نسيج أساسي خلوي متماسك أكثر مما في اللب ويحتوي على الجريبات المبيضية
( (Ovarian Folliclesفي مراحل مختلفة من نموها ،كما يحتوي على ألياف النسيج الضام وارومات ليفية ()Fibroblast
مغزلية .أما قناتا البيض أو مايعرف بالقناة الرحمية ،فهي تمتد من الرحم إلى المبيض في طية الصفاق (Mesothelium
) ،Foldتفتح كل قناة من جهة المبيض في التجويف الصفاقي ،أما النهاية األخرى فتفتح في التجويف الرحمي .يتكون
جدار القناة المبيضية أو الرحمية من غاللة مخاطية ( (Tunica Mucosaوغاللة عضلية ()Tunica Musclusa
وغاللة مصلية (( (Tunica Serosaالمختار والراوي .)2000 ،تتكون الطبقة الداخلية (المخاطية) من نسيج ظهاري
عمودي بسيط ) (Simple Columnar Epithelial Tissueبعضها مهدب والبعض اآلخر غير مهدب ،أما الغاللة
العضلية فتتكون من طبقة داخلية دائرية الترتيب وأخرى خارجية رقيقة متقطعة ،تتكون من حزم مبعثرة من األلياف العضلية
المرتبة طوليا أما الطبقة المصلية فتغطي القناة بطبقة الصفاق التي تتكون من نسيج ضام مفكك مغطى سطحه بالمتوسطة
أما الرحم ،فهو القطعة السميكة الجدار في الجهاز التناسلي األنثوي ،وهو عضو كمثري الشكل مسطح قليال باالتجاه
الظهري البطني كما هو موضح في الشكل (.)3
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شكل( :)3يوضح أنماط رحمية بين اللبائن (النوري.)1891 ،

هناك أربعة أنواع من األرحام في اللبائن هي -6 :الرحم الثنائي ،ويوجد في العديد من القوارض والفيلة وبعض الخفافيش
وخنزير األرض -2 .الرحم ثنائي التفرع ويوجد في المفترسات والخنازير والمواشي وبعض القوارض والقليل من الخفافيش.
الخرف والحيتان وآكلة الحشرات ومعظم الخفافيش وبعض المفترسات وعدد من المواشي.
ا
 -3الرحم ثنائي القرن يوجد في
 -4الرحم البسيط ويوجد في حيوان المدرع ) (Armadilloوالقردة واإلنسان (العاصي وجماعته  )6898،كما هو موضح
بالشكل (.)4

شكل ( :)4قنوات تناسلية ل ناث ثالث لبائن حيث -1 :المبيض -2 ،قناة البيض - 3 ،قرن الرحم -4 ،جسم الرحم– 1 ،

المهبل -6 ،الجيب البولي-التناسلي -7 ،المثانة البولية - 9،االحليل - 8،الدهليز (النوري.)1891 ،
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ونظ ار لعدم وجود دراسة نسيجية عن الجهاز التناسلي األنثوي لهذا النوع من الخفافيش ،لذا تمت دراسة الجهاز التناسلي
األنثوي نسجيا ومقارنتها ببقية اللبائن.

طريقة العمل
 -1طريقة تشريح الخفاش
وضع الحيوان داخل حوض التشريح بعد التخدير باستعمال الكلوروفورم داخل علبة محكمة السد وثبت بدبابيس بحيث كانت
الجهة البطنية لألعلى ثم شرح حسب الطريقة اآلتية-:
عمل ثقب صغير في وسط المنطقة الجلدية من الجهة البطنية ثم عمل شق طولي ابتداء منه حتى مستوى المنطقة العنقية
عند قاعدة الرقبة ،ثم اتبع هذا الشق بشقين ابتداء من الثقب وحتى مستوى تمفصل الجناحين وبعدها أزيلت األجزاء
الخارجية المتمثلة بالعضالت الهيكلية واإلضالع وعظم القص ومن ثم معاينة العضو أو األعضاء قيد الدراسة (الزبيدي،
.)2001
 -2التحضي ارت النسجية
 -6اختيار األعضاء :تم الحصول على الخفاش من مزارع ناحية العلم التابعة لمحافظة صالح الدين ،وأجري البحث في
مختبر األسجة /قسم علوم الحياة /كلية العلوم .وشرح الخفاش في المختبر وأخذت األجزاء المطلوبة (الجهاز التناسلي
األنثوي) من الجسم (المبيض وقناتا البيض والرحم) .ووضعت في مثبت  %60فورمالين المحضر بالطريقة التالية-:
( ML)60من  40%فورمالديهايد  ML )80( +من ماء الحنفية النقي-2 .عمل المقاطع النسجية استعملت طريقة التي
اوردها ) (Bancroft and Steven, 1985في تحضير الشرائح المهجرية ) (Microscopic Slidesكما يلي :أ-
التثبيت ( .)Fixationب -اإلنكاز ( .(Dehydrationج -الترويق ( .)Clearingد -األرتشاح ) .(Infiltrationه-
الطمر ) .(Embeddingو -التلوين ) .(Stainingز -اإلرساء ) .(Mountingح -الفحص والتصوير

(Diagnosis

).and Photographing
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النتائج والمناقشة
من خالل الفحص المجهري للجهاز التناسلي األنثوي للخفاش تبين أنه يتكون بصورة عامة من االنسجة نفسها التي يتكون
منها هذا الجهاز في بقية اللبائن مع بعض االختالفات الطفيفة باستثناء الرحم ،أما وصف األنسجة المكونة لكل عضو
فهي كما يلي:
 – 1المبيض Ovary
المبيض هو تركيب بيضوي مسطح ويقع كل مبيض في جانب من الرحم في الجدار الجانبي للتجويف الحوضي (Pelvic
) Cavityويتصل في منطقة النقير ) (Hilumبالرباط العريض ) (Broad Ligamentللرحم بواسطة مسراق المبيض
) .(Mesovariumويصبح النسيج الضام للمسراق في منطقة السرة مستم ار مع النسيج األساسي للمبيض أو ما يدعى
بسدى المبيض ) ،(Ovarian Stromaويستبدل النسيج الظهاري (المتوسطة  )Mesotheliumالذي يدخل في تركيب
مسراق المبيض ) (Mesovariumفي منطقة النقير بطبقة من الخاليا المكعبة ) (Cuboidal Cellsمكونا الظهارة
االنتاشية ) (Germinal Epitheliumالتي تغطي السطح الحر للمبيض ويفضل تسميته بالظهارة السطحية (Surface
) ،Epitheliumوتحت النسيج الظهاري مباشرة توجد طبقة من نسيج ضام كثيف تدعى بالطبقة البيضاء )Tunica
) Albugineaويظهر المبيض في هذا المقطع مكونا من منطقتين داخلية وتدعى اللب ) )Medullaومنطقة خارجية
وتدعى القشرة (.(Cortex
يتكون اللب من نسيج ضام ليفي مطاط مفكك يحتوي على عدد كبير من األوعية الدموية واللمفية واألعصاب ويحتوي
سدى المبيض ( (Stromaعلى شرائط مبعثرة من األلياف العضلية الملساء.
أما القشرة فتتكون من نسيج خلوي متماسك أكثر من اللب ويحتوي على الجريبات المبيضية )(Ovarian Follicles
ويتكون النسيج األساسي من شبكة من ألياف النسيج الضام ويمكن مشاهدة الجريبات المبيضية في مراحل مختلفة من
نموها كما في الشكل (.)1
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2
6

الشكل ( :)1يوضح المبيض ،والحويصالت المبيضية بمراحل مختلفة من النمو
األسهم، :القشرة ( ،)1زاللب ( )2والتصبيغ بواسطة الهيماتوكسيلين  Hوااليوسين ،Eالتكبير .x444

وهذا مشابه لما ذكره (غالي وداوود )2002 ،بأن الجهاز التناسلي األنثوي يتألف من المبيض الذي هو عبارة عن كتلة من
نسيج ضام يغلفه نسيج ظهاري جرثومي يحتوي بيض بأحجام مختلفة تبعا لدرجة نموه ،وكل بيضة تحاط بطبقة من الخاليا
المغذية لتكون حويصالت مبيضية أو مايدعى بحوصالت كراف.
ويتفق هذا مع ما بينه )طيرة )6891 ،بأن السطوح الحرة للمبيض مغطاة بغشاء بريتوني ) )Peritoneumمتحور إذ
استبدلت طبقة الخاليا الظهارية الميزوثيلية ) )Mesothelium Epithelial Cellsفي البريتون ) (Peritoneumبطبقة
من الخاليا المكعبة تعرف بالظهارة الجرثومية ( (Germinal Epithelialوطبقة النسيج الضام (Connective Tissue
) ،Layerتحت البريتونية تستمر في المبيض لتتصل بسداته تتناثر خالل السداة حويصالت ذات حجوم مختلفة هي
الجريبات المبيضية النامية .وهذه النتائج تتفق مع ما ذكره (القماطي ،وزايد )2000 ،بتمايز سداة المبيض Ovarian
 Stromaإلى منطقتين هما :القشرة ،وهي المنطقة الخارجية ،وهي الجزء االكبر من المبيض وتتميز بالعديد من الخاليا
واألنسجة الليفية الضامة وتغطي طبقة القشرة بالكامل بطبقة من النسيج الظهاري العمودي البسيط Simple Columnar
 Epithelial Tissueأو المكعب ) (Cuboidalعدا منطقة السرة فهي نقطة اتصال المبيض برباطه أما منطقة اللب فهي
المنطقة الداخلية وتتكون غالبا من مجموعة من األوعية الدموية واألعصاب والنسيج الضام ،وتبعا لذلك فإن معظم
حويصالت المبيض التي تحتوي على البويضات تكون موجودة في منطقة القشرة وتتكون في القشرة ايضا ما يسمى
باألجسام الصفراء ).(Corpus Luteus
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وهذه النتائج تشابه ما ذكره ) (Victor, 1996يكون سطح المبيض في مبيض اللبائن مغطى بطبقة مفردة من خاليا
حرشفية أو مكعبة ( )Simple Squamous or Cuboidal Cellsتسمى بالطبقة الجرثومية الظهارية (Germinal
) ،Epithelial Layerوهي طبقة ميزوثيلية ) )Mesothelium Layerوكذلك تحتوي على طبقة من نسيج ضام كثيف
ويحتوي المبيض على قشرة ولب ،القشرة تحتل معظمه وتتكون السداة من نسيج ضام مكون من ألياف بيض وشبكية أما
اللب فيحتوي على سداة من نسيج ضام كثيف غير منتظم ،إذ يحتوي على العديد من األوعية الدموية ،ومسراق المبيض
يكون مغطى بالطبقة الجرثومية الظهارية وجزء من الميزوثيليم ويمكن مشاهدة عدد من الحويصالت المبيضية في القشرة
بمراحل تطورية مختلفة كما في الشكل (.)1

شكل ( :)6يوضح المبيض (الحميدي.)2413 ،

 - 2قناتا البيض Ovarian Duct
تعرف أيضا باالنبوبين الرحميين أو قناتا فالوب ) (Fallopian Cannelsوتمتد القناتان من الرحم إلى المبيض في طية
الصفاق ( (Mesothelium Foldوتفتح نهاية كل قناة من جهة المبيض في التجويف الصفاقي

Mesothelium

 ،Cavityاما النهاية االخرى فتفتح في التجويف الرحمي ) )Uterine Cavityيتكون جدار القناة من غاللة مخاطية
) )Mucosaوتتكون من نسيج ظهاري عمودي بسيط ذي خاليا اف ارزية (Simple Columnar Epithelial Tissue
) ،with Secretory Cellsوغاللة عضلية ( (Muscularisإذ تستقر الغاللة المخاطية مباشرة على الغاللة العضلية التي
تتكون من طبقة داخلية دائرية الترتيب وأخرى خارجية رقيقة ،أما الغاللة المصلية  Serosaفتغطي القناة بطبقة الصفاق
التي تتكون من نسيج ضام مفكك مغطى سطحه بالمتوسطة ( (Mesotheliumكما في الشكل (.)9
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←4
3
2

6
5

1
الشكل ( :)7يوضح قناة البيض حيث البرزخ هو المنطقة الفاتحة ( ،)1واالمبوال المنطقة الفاتحة ( ،)2والقمع المنطقة الفاتحة
( ،)3والطبقة المخاطية وهي المنطقة الغامقة ( ،)4والطبقة العضلية وهي المنطقة الغامقة ( ،)1والطبقة المصلية وهي المنطقة
الغامقة ( ،)6التصبيغ بواسطة الهيماتوكسيلين  Hوااليوسين  .Eالتكبير.x444

ويكون األنبوب ضيقا قرب الرحم ويدعى بالبرزخ ،بينما يكون بشكل متسع في ثلثيه اآلخرين ويدعى باألمبولة )(Ampulla
وينفرج أو يتسع قرب الفتحة إلى الخارج ويدعى القمع ( (Infundibulumوتكون له حافات مطوية مشرشرة تدعى الخمل
(.(Fimbria
وهذه النتائج مشابهة لما ذكره (محي الدين واخرون )6880 ،بأن أمبولة قناة البيض ) (Ampullaأكثر طوال من القمع ولها
جدران رقيقة ،أما البرزخ فيشكل حلقة الوصل بين قناة البيض والرحم ويحتوي على طيات مخاطية اقل مما هي عليه في
األمبولة ،ويعد البرزخ مهما ،كونه يمنع حركة الجراثيم من الرحم إلى قناة البيض في حاالت إصابة الرحم بالجراثيم
المرضية.
ويتفق هذا مع ما ذكره (القماطي وزايد )2000 ،بتمايز جدار قناة البيض بوجود ثالث مناطق رئيسة وهي من الداخل إلى
الخارج الطبقة المخاطية ) (Tunica Mucosaالمبطنة مكونة من خاليا ظهارية عمودية بسيطة Simple Columnar
 ،Epithelial Cellsكما أن النتائج مشابهة لما ذكره المصدر السابق في أن الطبقة الثانية هي الطبقة العضلية وتتكون من
ثالث طبقات عضلية ملساء عرضية ودائرية طولية ،والطبقة الثالثة هي الطبقة المصلية وهي خارجية ظهارية تعتبر امتدادا
للنسيج الظهاري البريتوني.
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وهذه النتائج تشير إلى توافق مع ما أشار إليه (غالي وداوود )2002 ،في أن قناتي البيض في اللبائن تشتق من قناتي
مولر ،وهي تظهر ثباتا في المجاميع المختلفة من اللبائن ففي وحيدة المسلك ) )Monotremesتكونان طويلتين ،وتتسعان
عند نهايتهما الخلفيتان لتكونا رحمين يلتحمان قبل أن يفتحا في الجيب البولي التناسلي مباشرة ،أما في اللبائن الحقيقية
فتتميز قناتا البيض إلى جزء أمامي رقيق يعرف بأنبوب فالوب ،والجزء الثاني هو الرحم الذي يفتح في المهبل.
 -3الرحم Uterus
الرحم السميكة الجدار في الجهاز التناسلي األنثوي ،وهو عضو كمثري الشكل مسطح باالتجاه الظهري البطني ،ويمكن
تمييز جزأين كبيرين في الرحم ،الجزء العلوي المتوسع ويدعى بجسم الرحم ( (Corpus Uteriوالجزء السفلي األسطواني
الشكل ويدعى بعنق الرحم ( (Cervixوهو يتألف في الخفاش من قرنين رحميين .إن جزء الرحم المسمى القاع ((Fundus
يشير إلى النهاية العليا المدورة لجسم الرحم الذي تمتد منه القناتان الرحميتان ،والبرزخ ( )Isthmusالعائد للرحم ،هو منطقة
ضيقة انتقالية بين جسم الرحم وعنقه ويمتد حتى البرزخ الموجو في قناة البيض ،ويتكون جدار الرحم من ثالث طبقات هي:
 -6الطبقة الخارجية أو ظهارة الرحم ( )Perimetriumوتقابل الغاللة المصلية (.)Serosa
 -2الطبقة الوسطية أو عضل الرحم ) (Myometriumوتقابل الغاللة العضلية ).(Muscularis
 -3الطبقة الداخلية أو بطانة الرحم ( )Endometriumوتقابل الغاللة المخاطية ).(Mucosa
تتكون الطبقة األولى من صف مفرد من خاليا متوسطة مسندة بطبقة رقيقة من نسيج ضام ،أما الطبقة الثانية عضل الرحم
فتتكون من طبقة سميكة من الياف عضلية ملساء مرتبة بشكل حزم مفصولة بعضها عن بعض ،وأخي ار بطانة الرحم التي
تكون مالصقة للطبقة العضلية وهي مبطنة بنسيج ظهاري عمودي بسيط Simple Columnar Epithelial Tissue
تتخلله مجاميع مبعثرة من خاليا مهدبة كما في الشكل ( ،)9و(.)8
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الشكل ( :)9يوضح الرحم ثنائي القرن ،حيث ان القرنين موضحه باألسهم ،ويتم التصبيغ بواسطة الهيماتوكسيلين Hوااليوسين ،E
التكبير.x44

6

2
3

الشكل ( :)9يوضح الرحم ،حيث ظهارة الرحم ( ،)1وعضل الرحم( ،)2وبطانة الرحم ( ،) 3ويتم التصبيغ بواسطة
الهيماتوكسيلين  Hواأليوسين  ،Eالتكبير .x144

وهذه النتائج متوافقة مع ) (Victor, 1996بأن جدار الرحم يتكون من ثالث طبقات الداخلية الطبقة األندوثيلية وهي بطانة
الرحم ) (Tunica Mucosaووسطية هي طبقة عضلية وتسمى عضل الرحم ( (Tunica Musclusaوالخارجية هي
المصلية وتسمى ظهارة الرحم ) ،(Tunica Serosaالطبقة الميزوثيلية تتكون من طبقتين ضيقة ،وعميقة قاعدية مجاورة
للطبقة العضلية والطبقة الفعالة وهي تمتد إلى تجويف الرحم .يكون سطح الطبقة الظهارية أو الميزوثيلية مغطى بنسيج
ظهاري عمودي بسيط فوق الصفيحة االصلية ويمتد إلى األسفل حتى النسيج الضام من الصفيحة األصلية وتتكون العديد
من الغدد الرحمية النبيبية الطويلة.
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وهي مشابهة لما أشار إليه (المختار والراوي )2000 ،إلى أن جدار الرحم يتكون من ثالث طبقات هي -6 -:الطبقة
الخارجية أو ظهارة الرحم -2 .الطبقة الوسطية أو عضل الرحم -3 .الطبقة الداخلية أو بطانة الرحم.
الخرف
ا
وهذه النتائج توافق ما أكده )غالي وداوود )2002 ،بأن الرحم ثنائي القرن ( (Bicornate Uterusيوجد في
والحيتان وآكلة الحشرات ومعظم الخفافيش وبعض المفترسات والمواشي وهو يظهر درجة التحام عالية للرحمين.

االستنتاجات
من خالل النتائج التي تم الحصول عليها ومن خالل مقارنة هذه النتائج مع بقية اللبائن تبين أن أنثى الخفاش الكحلي
جهاز تناسليا مشابها الى حد ما للجهاز التناسلي األنثوي لبقية اللبائن ،وهذا يشير إلى التسلسل التطوري لهذه
ا
تمتلك
الحيوانات.

التوصيات
من خالل النتائج التي تم الحصول عليها فإننا نوصي بمايلي:
 .6الدراسة المستفيضة لبقية أعضاء الحيوان نفسه ومقارنتها مع بقية الحيوانات.
 .2التتبع التطوري للحيوانات من خالل دراستها تشريحيا ونسيجيا ووضع مقارنة بينهم.
 .3االهتمام بالتشريح المقارن والمقارنات النسيجية على مستوى المجهر االلكتروني لمعرفة بعض الخصائص الخلوية
المميزة للمقارنات السابقة على المستوى الخلوي.
 .4تدعيم نتائج الدراسة التشريحية المقارنة بالبيولوجيا الجزيئية مثال بمقارنات على مستوى سالسل الحمض النووي
والبروتينات.
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الشكر والتقدير
اتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة تكريت ،كلية العلوم ،قسم علوم الحياة لما قدمته لنا هذه الجامعة من إمكانيات جعلتنا
ننجز هذا البحث كما نتقدم بالشكر إلى األستاذ المساعد الدكتور عزيز خالد حميد؛ لما أسداه من نصائح علمية وتقنية
إضافة إلى الدعم المعنوي.
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The Tissues of Adult Female Reproductive System of the
Pipistrellus Kuhlii Bat: Comparative Study with other Mammals
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muna.salah12@yahoo.com
Abstract
This study is attempt for investigating the tissues, which comprise the female reproductive system of the bat.
Then, compare it with the same system of other mammals. The bat has been anatomized and the organs of female
reproductive system was taken away. They include: ovary, ovarian duct and uterus, where they have been
studied histological.
The results of the microscopic investigation of the tissue of the female bat, showed that the ovary has two parts;
an outer cortex and an inner medulla. The cortex consists of follicles, different growth stages and the proper
tissues have net of connective tissue fibers. The medulla, consists of loose elastic fiber connective tissues and
numerous blood vessels and nerves. The ovarian duct consist of a mucosa layer, which consists of simple
columnar epithelial tissue with secretory cells. Also, a muscular layer underlines the mucosa layer. It regulates
the internal circulatory layer and external thinner layer. Serosa lining of the duct with layer of peritoneum that
consists of loose connective tissue lining the surface with mesothelium. Lastly the uterus has bicornuate uterus
that is the same as other mammals like sheep, whales, insectivorous and large bats. The uterus is the thickest
part of the of female reproductive system of the bat. The uterus consists of outer layer or perimetrium as the
serosa, the middle layer or myometrium is the muscularis and the endometrium as the mucosa.
Keywords: Reproductive system, pipistrellus kuhlii, ovary, uterus.
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