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:  رابعالدرس ال
تركیب الضرع



:الھدف من الدرس

:بعد االنتھاء من ھذا الفصل یتوقع ان یكون الطالب قادرًا على 
دراسة التركیب التشریحى والفسیولوجى للضرع•
دراسة االمداد الدموى للضرع •
دراسة االمداد العصبى للضرع•
معرفة مراحل نمو وتطور الغدة اللبنیة•
دراسة عملیات التنظیم الھرمونى لتطور الضرع•



تركیب الضرع
:تشریح الغدة اللبنیة 

üالمنطقة فى تقع لبنیة غدد أربعة من الماشیة فى الضرع العام المظھر 
 ،األربیة

üالخلف الى الفنجان ید تتجھ بحیث الشاى فنجان شكل الضرع یأخذ 
 الخلفیة االرجل بین مختفیا الخلف الى مسحوب الضرع یكون حیث

  للحیوان
üبفراغ ویتصل األربطة من مجموعة بواسطة بالجسم الضرع یلتصق 

inguinal  األربیة القناة طریق عن الحیوان جسم canal من لتيا 
. واألعصاب اللیمفاویة والقنوات واألوردة الشرایین یمر خاللھا

üبواسطــــة أیمـــن ونصــــف أیســـر نصــف الى الضـــرع وینقســم  
Medial( الوســـــطى المعلــــق الربـــاط suspensory

ligaments(.





üلبن قنوات أو نظام لھ نصف كل من والخلفي األمامي الربع 
.بعض عن یفصلھم غشاء أى بدون األخر عن منفصلة

üبینما اللبن كمیة من  %٦٠ تنتج الضرع من الخلفیة األرباع 
 .%٤٠وھو الباقى األمامیة األرباع تنتج

üحسب على كبیر حد الى یختلف الضرع وحجم شكل أن:
 للحیوان اإلنتاجیة المقدرة١.
  العمر٢.
الوراثیة العوامل٣.
 یكون أن یجب الضرع فان اللبن إلفراز الالزمة اللبنیة األنسجة٤.

حلبتین كل بین المفرز اللبن احتواء من لیتمكن كاف بحجم





  : اللبنیة الغدة تركیب

  تبدأ أنھا نجد أعلى إلى أسفل من .١
  على تحتوى التي teat بالحلمة
 یخترقھا طرفھا عند قابضة عضلة
 أن تلبث ما رقیقة خیطیة قناة طولیًا
 االتساع ھذا ویبطن أعلى من تتسع
 ذو مخاطي غشاء الداخل من

 تشبھ الحركة حرة أطرافھا أھداب
  تسمى لذلك الوردة كبیر حد إلى

furstenberg’s rosette  وھذا 
 ألعلى یضغط عندما الھدبي الغشاء
.الضرع من اللبن ھروب یمنع





milkاللبن تجمیع جھاز .٢ collecting system یتكون وھو  
:مخزنین من

üالصغیرالحلمة مخزنsmall teat cistern

üالكبیر الغدة مخزنlarge gland cistern لتجمیع یتسع ھوو  
الضرع داخل اللبن من مللي ٤٠٠ حوالي

  من شبكة طریق عن المخازن ھذهفي المتكون اللبن ویتجمع
  تنتھيحیث ألعلى اتجھنا كلما تدریجیا تضیق التي األنابیب
  تعتبر التي Alveoliالدقیقة الحویصالت بمالیین أطرافھا
.اللبنلتكوین الرئیسي الجھاز





 :اللبنیة الحویصلة تركیب
üتجویف بھا كرة شكل على ھى  

 قناة بھ متصل الداخل من
.اللبینیة الحویصلة

üواحدة بطبقة الداخل من مبطنة
 الشكلعمودیة طالئیة خالیا من

 اللبن تكوین عن المسئولة وھى

üالخالیا من آخر نوع وتحتھا 
 دورًا تلعب وھى العضلیة شبھ
 خالیامن اللبن إفراز في ھاما
 الذى الضغط تأثیر تحت اللبن
.بانقباضھا علیھا تحدثھ



Blood( للضرع الدم إمداد supply( :
üرئیسین شریانین طریق عن الیھ ینتقل الضرع الى الوارد الدم معظم 

  طریق عن الضرع الى تدخل الشرایین ھذه الضرع من نصف لكل واحد
 الحرقفى الورید من أفرع عن عبارة الشرایین وھذه األربیة القناة

     . البطنى األورطى من فرع ھو بدورة والذى الخارجى

üالورید )pudendal( حیث اللبنیة الشرایین ذلك بعد تكون الخارجیة 
Jugural( األریبة القناة طریق عن الضرع تدخل أنھا canal(  

üبدورھا والتى خلفیة وأخرى أمامیة شرایین الى الضرع شرایین تنقسم 
 الى النھایة فى لتصل مرات عدة وأصغر أصغر شرایین الى تتشعب

  )pydeydal(الـ بشكل اللبنیة بالحویصالت تحیط رفیعة دمویة شعیرات
. األربیة القناة من دخولھ عند )S( حرف شكل



:رئیسیین وریدین على یحتوى الضرع من نصف كل

External( الورید١. pudendal( الورید یتفرع الضرع الى الدخول بعد 
 اصغر شرایین الى تتفرع الشرایین وھذه خلفى وقسم أمامي قسم الى

 التى واألوردة الشرایین من القفص أو الشبكة یشبھ ما لتكون وأصغر
  اللبنیة الحویصالت من الدم بتصریف تقوم

External( الـ       pudendal( من أفرع تعتبر)External iliac veins( 
 األجوف الورید من فرع من تعتبر والتي الخارجیة الحرقفیة األوردة "

   . السفلى

Secoud( الثانى الرئیسي الورید٢. major vien( الضرع نصفى كال فى 
 حدوده عند الضرع تجاور التى للضرع األمامیة لألوردة امتداد یعتبر

  . الجلد تحت بطنى كورید للبطن السفلى السطح طول على وتمتد األمامیة









üویعتمد معا االثنین أو الوریدین أحد طریق عن الضرع الدم یغادر  
  :على ذلك

 أرجلھا على قفةاو أو األرض على رقدة كانت اذا البقرة وضع١.

  حلبة تم الذى الضرع من الجزء على عتمدت٢.
üیؤثر ال األوردة إحدى من المرور من الدم أومنع ربط أن وجد قد  

perineal ال یقوم حیث الضرع فى اللبن إفراز معدل على vein   
 الضرع نصفى كلى من الظھرى الخلفى الجزء من الدم بتصریف

Periua الشریان طریق عن بالدم امتداده یتم والتي artery.
üضام نسیج ذات جدار على تحتوى األوردة ان یالحظ وعموما 

 .القلب اتجاه فى الدم مرور على تساعد صمامات على تحتوى
üالجزء فى التى الصمامات أن یالحظ ،العمر فى االبقار تقدم عند 

  ال أو عاجزة القلب نحو تتجھ الجلد تحت البطنى الورید من الخلفى
 فى بالمرور للدم تسمح وبذلك معروف ھو كما وظیفتھا بأداء تقوم
  . االتجاھین كال



Lymphatic( اللیمفاوي الجھاز system(: 
üعدیم سائل بواسطة حاطی الضرع داخل والضام االفرازى النسیج نإ 

.الضرع فى الشریانى الدم من ینتج والذى باللیمف یعرف اللون

üوجزء الوریدى الجھاز طریق عن امتصاصھ یعاد اللیمف ھذا من جزء 
 اللیمف اللیمفاویة األوعیة تحمل حیث اللیمفاوى الجھاز طریق عن أخر
  القلب تجاه األنسجة من

üأیضا وتوجد الضرع جلد وتحت الحلمات فى اللیمفاویة األوعیة تنتشر 
     . للضرع الغدیة األنسجة داخل

üاللیمفاویة األوعیة جدران أن سببب وأیضا اللون عدیم اللیف أن سببب 
 یكون اللیمفاویة األوعیة تمییز أو على التعرف فان لذلك ،جدًا رقیقة
   .جدًا صعب





üالعلوى الجزء ناحیة اللیمف بتصریف اللیمفاویة األوعیة تقوم 
  المحدب السطح اتجاه فى كلھا تتجھ حیث الضرع من الخلفى

üاللمفاویة العقد مــــن ٢ عــــدد عندھــا یكــــون األبقـــار معظـــــم 
Supre mammary lymph node الحاجز من جانب كل على 

Lymph سبعة حوالى ھناك وجدت األبقار بعض فىو ، الوسطى
nods للضرع الجانبین كال فى.

üمن شبكة خالل ویمر اللیمفاویة العقدة الى اللیفاوى السائل یدخل  
  العقدة من المقعر الجزء طریق عن ویغادرھا الجیوب أو التجاویف
.اللیمفاویة

üتقوم أو وتفصل اللیفاوى السائل بترشیح اللیمفاویة العقدة تقوم 
 تساعد لذلك بھ توجد قد التى الغریبة األجسام أو البكتیریا بتدمیر
  .الجسم فى اإلصابة تقلیــل أو تحجیم على



üالـ یغادر الذى اللیمفاوى السائل  lymph node طریق عن ینتقل 
 أو باالتصال ویقوم األریبة القناة خالل من أكبر لیمفاویة أوعیة

 القنوات طریق عن الوریدى الدم مع اللیمفاوى بالسائل االختالط
  .األمامي األجوف بالورید تتصل أو تدخل التى الصدریة

üتعملالقلبنحوتتجھصماماتعلىاللیمفاویةاألوعیةأیضاتحتوى 
 .القلبناحیةاللیمفاوىالسائلیندفع ان على

üفىاالختالفھواللیمفاوىالسائلانسیابعلىیؤثرعاملأھم
تساعد حیثاألمامياألجوفوالوریدالیمفاویةاألوعیةبینالضغط
 علىیساعدكذلكاألوعیةداخلاللیمفاوىالسائلحركةعلى

.البقرةوحركةالعضالتنقباضإبھتحریك



üھتراكمعلىیعملللضرعاللیمفاوىالسائلتصریففىخللأى
odema)االستسقاءتسمىمرضیةحالةویسبب الظاھرةوھذه(
:حالةفىشائعة

مرةألولتلدالتىاألبقار١.

الوالدةوقتبندولىضرعلھاالتىالكبیرةاألبقار٢.

üاإلفرازیةواألغشیةالجلدبیناللیمفاوىالسائلیتجمعالحالةھذهفى
.االفرازیةاألغشیةحولأیضاتتجمعربماولكنللضرع





Nervous العصبي الجھاز system :
üاألعصاب من نوعین على الضرع یحتوى:

المحركة األعصاب .٢                        الحسیة األعصاب .١     

üالحسیة األعصاب تنشأ Afferent الفقرى للعمود الظھریة الناحیة من  
 للعمود البطنیة الناحیة من  Efferent المحركة األعصاب تنشأ بینما

.الفقرى

üوالقناة الضرع نصفى من نصف كل الى یمتد الذى الرئیسى العصب نإ 
.والرابعة والثالثة الثانیة القطنیة الفقرات من تنشأ ألیاف من یتكون األریبة

üبھ یوجد الضرع نصفى من كل من الخلفى الجزء   Perineal nerves   
 والثالثة الثانیة الفقرات من الفقرات من تشعبات أو أفرع عن تنشأ الذى

sacral ال من والرابعة verities  جزء العصبین ھذین كال یعتبر حیث 
. اوىثالسمب العصبى الجھاز من



 : Afferent الحسیة األعصاب .١
üالتنبیھات بنقل تقوم حیث اللبن طرد عملیة فى ھامًا دورًا تلعب 

. المخ فى المسثالھیبو الى الضرع من العصبیة

:Efferent العصبیة األلیاف .٢
üأن ممكن لكن اللبن إفراز فى مباشر دور أو عالقة لھا لیس أنھ یبدو 

 التى الدمویة لألوعیة نقباضإ حداثإ طریق عن مثبط دور تلعب
  . الضرع الى الدم تحمل





نمو وتطـور الغـدة اللبنیـــھ

اإلخصاب منأسبوع ٦-٤بعد  تقریبًا أ التطور فى الجنینیبد

لتكوین خطینبعد ذلك تتجھ  تكوین طبقة واحدة من الخالیا خلف السرة

براعم  یتطور ویتحول الى یننھایة كل خط من الخط
تعرف بالبراعم اللبنیة

الخالیا التى تحتھا وینشأ عن ذلك  ھذه البراعم األولیة تتخلل
الحلمة ومخزن الغدة

الحلمة لتكون خرج من سطح الجلدتو وتبرز البراعم األولیة نموت



üالبراعم من كل تعطى الغدة ومخزن األساسیة الحلمات تكوین بعد 
الضرع داخل أساسیة لبنیة قنوات تصبح التى ثانویة براعم األولیة

üالنسیج فان نفسھ الوقت فى  Underlying  mesenchyme أو یكون 
 والجھاز واللیمفاویة األساسیة والقنوات الدھنى سبحنال تكوین على یعمل

  . للضرع العصبى

üالحلمات وأیضًا وممیزة كاملة  حلمات لدیھا یكون العجالت الوالدة عند 
 ربما البراعم ھذه بعض الغدة ومخزن الحلمة مخزن لھا یتكون الزائدة
.أثریـھ تبقى ما حد الى ولكنھا قنوات لھا یكون

üعلى یعمل البلوغ بعد الشبق دورات تكرار إن نجد الجنسى البلوغ بعد 
 من  والبروجسترون االستروجین إفراز أن حیث اللبنیة الغده نمو زیادة

 كبیرة بدرجة اللبنیة الغدد وتزاید نمو على یعمل الشیاع أثناء المبایض
الحمل فترة أثناء

üفى اللبن تراكم الى یرجع اللبنیھ للغده مضطرد نمو یالحظ الوالدة قبل 
. الضرع حجم من یزید مما اللبنیة الحویصالت



:اللبنیة الغدة لتطور الھرمونى التنظیم
üمعروف غیر اللبنیة ةالغد نمو عن المسئولة وناتمالھر مجموعة  

  وھرون والبروالكتین والبروجسترون االستروجین ولكن ،تمامًا
  .اللبنیة ةللغد العادى ومالن فى رئیسیًا دورًا یلعبون النمو

üتطور عن مسئوالن النمو وھرون االستیروجین أن وجد حیث  
  الى یحتاجان اإلفرازي النسیج وتطور نمو امبین اللبنیة القنوات
   وھرمون والبروالكتین البروجستیرون من مشترك تعاون
.النمو

üبواسطة  إنتاجھم یتم والبروجسترون االستیروجین أن وجد  
  عن إفرازھم یتم البروالكتین و النمو ھرمون بینما المبیض
 بعض بإفراز المشیمة وتقوم النخامیة للغدة االمامى الفص طریق

.الھرمونات هھذ



üالھرمونى التنظیمى التأثیر تحت یكون الوالدة بعد الحلیب بتداءإ عند 
.الكلى فوق غدة وھرمونات للبروالكتین

üمستوى فى الملحوظة للزیادة نتیجة یكون الوالدة عند اللبن تدفق نإ 
 البروجسترون ھرمون لمستوى الملحوظ النقص أو الدم فى البروالكتین

 .معًا العاملین كلى أو الدم فى



üالفصیلة أن الإ الحمل أثناء اللبن فرازإ یتم ال فانھ الحیوانات معظم فى 
  .الصدد ھذا فى ستثناءإ تعتبر البقریة

üالوقت نفس فى اللبن وإنتاج الحمل حدوث یمكن ال التى الحیوانات ففى 
 االستروجین ھرون لتركیزه العالي المستوى بأن اعتقاد ھناك فان

 ھرمون عمل تثبیط على تعمل الحمل أثناء الدم فى والبروجسترون
  الدم فى كمیتھ تقلل أو البروالكتین

üالبروالكتین ھرمون تركیز مستوى أن یبدوا الحالبة األبقار حالة فى لكن 
 ستروجینلأل المثبط التأثیر على للتغلب كافیة بدرجة یكون

.والبروجسترون



التھاب الضرع

أخطر االلتھابات التي تصیب ماشیة اللبن
: یؤدى إلىحیث 

قلھ اإلنتاج

ارتفاع تكلفة العالج البیطري

قلة جودة اللبن المنتج

المزرعة من زیادة نسبة االستبعاد لألبقار

١

٣

٢

٤

مما یسبب خسارة فادحة للمربى



بعض اإلجراءات المتعلقة بتقلیل انتشار التھاب الضرع

األخطاء التي یمكن أن تحدث في ماكینة الحلب األلى :أوًال

وجود فراغ واسع وغیر 
منتظم عند نھایة الحلمة

ویحدث غالبًا عند زیادة 
التفریغ داخل أنابیب الھواء 

الوضع الخاطئ 
ألكواب الحلمات

انزالق الخرطوم قبل 
نھایة الحالبة 

یتیح دخول الھواء 
الزائد في الجھاز

١٢٣

إعداد البقرة :ثانیًا
مسح وتنظیف الحلمات من الفضالتأخذ عینات حلیب من كل ربع

تطھیر كل حلمة بمطھر من 
ثانیة ٣٠ثم مسحة بعد  الیود

مطھر بعد الحلبالتغطیس الحلمة في 

ر المصابةابقتعرض البقرات السلیمة أثناء الحالبة لالحتكاك مع األعدم 

٢
٤

١

٣



حلب العجالت التي تلد 
ألول مرة قبل البقرات 
المصابة أو األكبر سنًا

توفیر بیئة نظیفة 
تحد من النمو 
الجرثومي

العمل على قص شعر 
الضرع

١٢٣

استخدام الماء بكمیة 
محدودة أثناء إعداد 

الضرع

٤

:أھم اإلجراءات الوقائیة 

شراء و اقتناء األبقار 
ذات الضرع السلیمة

٥
الصیانة الدوریة ألجھزة 

الحالبة و فحصھا

٦

المعالجة الفوریة للضرع 
فور ظھور أولى األعراض

٧
تغطیس الحلمات في إحدى 
المعقمات بعد عملیة الحالبة

٨
إجراء عملیة الحالبة 

الصحّیة

٩



:التغیرات التى تحدث فى مكونات اللبن في حالة التھاب الضرع
üعدد الخالیا الحسمیًة زیادة
üتنخفضعلى حالھا أو  الوزن النوعي والمواد الجافة تبقى
üالمواد الجافة الغیر دھنیة تنخفض  
üالالكتوز( سكر الحلیب انخفاض  (
üالكازین انخفاض
üالدم   جلوبیولینو  االلبیومین ارتفاع
üوالماغنسیوم الكالسیوم انخفاض  
üالبوتاسیوم ارتفاع  
üملح الطعامالمحتوى من  انخفاض



:العالج
üالظاھر ضرع التھاب أي حدوث لدى تقریبًا المعالجة بإجراء ینصح. 

 رعضال التھاب معالجة أجل من المختار العقار البنسلین مادة وتعتبر
  . المقاومة غیر والعنقودیات العنقودي

üالتجفیف فترة في المعالجة طریق عن ما نوعًا أفضل الشفاء یتحقق. 
 التھاب أن كما ،الحیوي للمضاد حساسیتھا درجة فى الجراثیم وتتفاوت

.للمعالجة یستجیب ال زما المایكوبال عن الناجم الضرع

üفي تصل )اریثرومایسین( مادة مثل الحیویة المضادات بعض ھناك 
 قد والتي البالزما في إلیھ تصل مما بكثیر أعلى مستویات إلى الحلیب

 الستعداد تبعًا وذلك الحادة وفوق الحادة الحاالت في مفیدة تكون
  .المسبب

üالنقطاع المسببة العقدیة للجراثیم الحاملة األبقار معالجة الممكن من 
  . معقولة نجاح بدرجة الحلیب در فترة خالل الحلیب



سبب مباشر اللتھاب الضرع



النظافة



العالج



انتشار  االلتھاب



أكتشاف االلتھاب





التطھیر الجید للحلمات







طریقة رش المحلول المطھر





Spraying

طریقة الرش لم تغط جمیع 
جدر الحلمة





طریقة الرش السلیمة

للتأكد أن الرش غطى الحلمة



طریقة الرش السلیمة

للتأكد أن الرش غطى الحلمة



التغطیس فى محلول مطھر



التغطیس فى محلول مطھر



التغطیس فى محلول مطھر



التغطیس فى محلول مطھر



التغطیس فى محلول مطھر



التغطیس فى محلول مطھر

تأكد ان الحلمة غطت بالمحلول



ادخال المضاد الحیوى داخل الحلمة
ذات ابرة قصیرة ذات ابرة طویلة

ال تستخدم الحقن بإبرة 
طویلة حتى

ال یحدث تھتك فى االنسجة 



العضلة  
القابضة









یجب
برة بقوةعدم إدخال اال



لرابعأسئلة الدرس ا

وضح مع الرسم التركیب التشریحى الضرع ؟س 

وضح كیفیة االمداد الدموى للضرع ؟ س

وضح طریقة االمداد العصبى للضرع ؟ س

ما ھى مراحل نمو وتطور الغدة اللبنیة ؟ س

تكلم عن التنظیم الھرمونى لنمو وتطور الضرع ؟ س


