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 الخالصة  

جمعت عینات الحبل السرى بشكل عشوائى للوالدات الطبیعیة لكل من األنسا ن واألغنا م . وھدفت الدرا  
سري لألغنام .اظھرت النتا لمجھریة  للحبل السري البشري والحبل الوارنة العیانبة سة الحالیة  اجراء  المقا

سم املس ١,٥سم بطول حجم الجنین ومعدل قطره  ٥٠ان الحبل السرى الطبیعي فى األنسان معدل طولھ  ئج 
غیر  سم٢سم وقطره ١٢ویحوى على شریانان وورید واحد  یتمیز باللف. بینما طولھ فى األغنام العراقیة

املس لوجود العدید من الروائق ویحوى على شریانان ووریدان وقناة سقائیة كبیرة كما یحوي ایضا على 
 اوعیة دمویة سقا ئیة صغیرة حول األوعیة  السقائیة الكبیرة والقناة السقائیة   . الحبل السرى  في االغنام

لیلة حول االوعیة الدمویة و قابل وھو نسیج میزنكیمي وكمیتھ ق یخلو عادة  من اللف ،ھالم وارتون
بكمیة كبیرة ، االوعیة مطمورة   لألنضغاط بشكل خفیف بینما الحبل السرى البشري یحوى على ھالم وارتون

فیھ  ویتمیز بمقاومتة الضغط والتوتر والشد بشكل اكبر مما ھو علیھ فى االغنام. الفروقات النسیجیة اظھرت 
 ئي األمنیوني  التى تجعلھ املس بینمالبشري مغطى بخالیا النسیج الطالان السطح النسیجى للحبل السرى ا

ى على ھالم وارتون  یتكون من النسیج المخاطى یحوى على العدید من خالیا األرومات اللیفیة التى تحو
، وھذه األرومات  مفصولة عن بعضھا بالفسح  ما بین الخالیا الحاویة على  الزوائد التى تشبھ النجمھ

ریات  المخا طیة المتعددة . كل من الشرایین واألوردة للحبل السرى لألنسان واألغنام تحوى على  السك
الغاللة البطا نیة والوسطى . بینما السطح النسیجى للحبل السرى لألغنا م یحوى العدید من الروائق  التى 

م من لسرى في االغناویة للحبل اتحوى على بؤر من التنسج الطالئى مع  الكثیر من الكیراتین .االوعیة الدم
النوع العضلي حیث االلیاف المطاطیة تكون بنسق واحد فتعمل على شكل عضلة قابضة لذالك ینقطع النزیف 
 الدموي بعد الوالدة مباشرة بینما في االنسان الشرایین السریة تتكون من الیاف مطاطیةفى  الطبقة العضلیة

 ابضة  لذالك بعد الوالدة یربط او یشد مباشرة  لمنع النزیف .التكون على نسق واحد فالتكون عضلة ق

Morphohistological comparative study between human umbilical 
cord and Iraqi sheep umbilical cord. 
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Abstract 

  The samples of umbilical cord randomly collected  from both  human and 
sheeps.The aim of this study macroscopical and microscopical comparative study 
to umbilical cord with its vessels between the human and the sheeps.The results 
the umbilical cord vessels of human are elastic type,  the tunica media  rich with 
elastic fibers for this reason the umbilical cord tied after delivery to avoiding 
continuous hemorrhages, but in the sheep the umbilical cord vessels are muscular 
type, the smooth muscular fiber of tunica media ,forming a  sphincter that 



produces  occlusion of the vessels when the umbilical cord ruptured to avoiding 
hemorrhages. These umbilical vessels lay parallel to the umbilical cord, presenting 
a spiraled disposition, where the arteries surround the veins, which are more 
flexuous. This disposition is attributed to the movement of the fetus inside the 
amnion.      

 المقدمة

الحبل السرى تركیب متعرج ومنفتل یربط الجنین مع األم بدورة دمویة جنینیة مشتركة من خالل  
األوعیة الدمویة التابعة لھ.تتطور الثنیة الذنبیة  یصبح االتصال المضغى لسویقة الجسم بالنھایة الذنبیة للوحة 

لجسم على مقربة من بقایا الكیس المحى فى ھذه المضغیة واقعا على السطح البطنى للمضغة، وتصبح سویقةا
المشیماء. وھكذا یغلف السلى وف العام خارج المضغى بحیث یتحد مع األثناء یمتد الجوف السلوى ضمن الج

سویقة الجسم والكیس  المحى مع اوعیتھم لیشكل الحبل السرى.یشكل الحیزالذى تحده منطقة  اتصال السلى 
ضغة ما سوف یكون السرة . یتحول لب الحبل المؤلف من لحمة متوسطة الى مع جدار الجسم األمامى للم

  نسیج ضام رخو یدعى ھالم وارتون وتنغرس فیھ بقیا الكیس المحى وقناة المح والسقاء واألوعیة السریةٍ
لغ ،ویمثلھما فى الباالالمؤكسج من الجنین الى المشیمھان یحمالن الدم  تشمل األوعیة السریة شریان   (1)

السریان الدم الشریانان السریان المنغلقان،وھم فرعان من الشریانین الحرقفیین الباطنیین.یحمل الوریدان 
الى الجنین اال ان الورید األیمن یزول فى مرحلة باكرة. یمثل الورید السرى األیمن فى  المؤكسج من المشیمھ

من الورید البابى فى باب الكبد ق  بالفرع األیسر البالغ ما یسمى الرباط المدور الذى یجرى من السرة ثم یلتح
 ت ھالم وارتون،الوزن والطولصفات الحبل السرى لألنسان مثل القوة ،القطر،المحیط ،مكوتاتتحدد  ) .٢ (

وراثیا.تطور الحبل السرى ،تمایزه،تطوره وتطاولھ قد یعتمد على جنس الجنین والتغذیة.االرتباط التشریحى 
في اجنھ االبقار تتحد اوردة الحبل  ( 3). ین والمشیمة قد الیعتمد على معاییر النمووالتطورللحیل السرى بالجن

السرى قرب الجزء المالصق للجنین.وشرایین الحبل السرى تنشا من الشرایین المساریقیة الداخلیة بینما 
یة بتغذیھ قناة االلنتویس.  تتجھ اوردة الحبل السرى الى داخل الجنین باتجاه الكبد یقوم الكثیر من ھذه االوع

وصف . )(   4  تلتف الشرایین حول االوردة تكون اكثر مرونة وھذا  یتبع حركة الجنین داخل االمنیون 
Barone 1986 (5)  ان سطح    6)  اوضح (بینما  سم عند النضوج.٥٠الطول الكلى للحبل السرى لالیقار

سیط  والذى ینمو منھ الروائق التى تمثل التنسج الطالئى الحبل السرى لالبقار مغطى بالنسیج الحرشفى الب
.ھدفت الدرا سة الحالیة  اجراء  مقارنة عیانبة ونسیجیھ للحبل السري البشري والحبل السري لالغنام 

 العراقیھ . 

 طرائق العمل

ید  فى حبال سریة لوالدات طبیعیة جمعت فى ردھة النسائیة والتول ١٠الدراسة الحالیة شملت  
حبال سریة جمعت من الوالدات الطبیعیة لألغنام.رقمت جمیع العینات  ١٠مستشفى الحلة الجراحى.واخذ ت 

بعد الوالدة مباشرة واستبعدت اى حالة غیر طبیعیة وتم قیاس الطول والقطر. واخذت مقاطع عرضیة من 
 ٥رافین واخذت مقاطع  % فورمالین جففت وغمرت فى البا١٠الحبل السرى وحفضت جمیع العینات فى 

مایكرون بجھاز المایكروتوم  وصبغت المقاطع النسیجیة بصبغة الھیماتوكسلین واالیوسین واخذت مقاطع 
 عرضیة من الحبل السرى وفحصت تحت المجھرالضوئى وتم تسجیل الفروقات عیانیا ونسیجیا.  

 النتائج:

سم ،املس ١.٥طره سم ،معدل ق٥٠ل طولھ ا)الحبل السرى لالنسان ویكون معد-١الشكل( یوضح 
سم و معدل القطر ١٢ھو ب) طول الحبل السرى للألغنام وان معدل الطول- ١الشكل(وملتف، بینما یوضح 

في االغنام یكون خشن لوجود الروائق وغیر بینما  ب) -٢شكل(املس  الحبل السرى في األنسان سم.  ٢ھو
ر قناة اأأللنتویس تتوسط الشریانین وتمتد على طول الحبل )یظھ٣ملتف. اما الفحص المجھرى ففى الشكل (



)یظھر المقطع العرضي للحبل السري المجھري شریانان وورید واحد(ثالث اوعیة) ٤السرى في األغنام.شكل(
-٥ب) .شكل (- ٤ا) بینما  شریانین ووریدین(اربع اوعیة)في األغنام كما في الشكل(-٤في األنسان كما في (

رتون ینطمر بھ الورید ویكون داخل النسیج أألمنیوني ومغلفا بھ من الخارج ویكون ھالم ا)یبین ھالم وا
ب)یظھر الروائق على سطح الحبل الحرشفى السرى - ٥وارتون بكمیة اكبر مما ھو علیھ في األغنام ،شكل(

ي سطح الحبل لالغنام التى تعطي الشكل الخشن لھ والتي تنشا من النسیج الطالئى الحرشفي البسیط الذي یغط
السري كذلك ھالم وارتون یكون على شكل طبقة محدودة وھو عبارة عن نسیج میزنكیمي یحیط باألوعیة 

)  یبین ھالم وارتون وھو نسیج میزنكیمي یحوي على االرومات اللیفیةو تنطمر فیھ ٦السریة.  شكل (
كمیة اكبر مما علیھ في األغنام ولذلك االوعیة الدمویة الثالثة شریانین وورید واحد حیث یكون ھالم وارتون ب

یكون مقاوم لألنضغاط ،الشد والتوتر بالرغم من طولھ،على العكس في األغنام یكون األنضغاط في الحبل 
السري بشكل خفیف والعوض في ذلك قصره فیكون تعرضھ لھذه العوامل اقل، والغاللة العضلیة الوسطىى 

الیاف طولیة داخلیة وطبقة دائریة خارجیة والطبقة  للشریان تتكون من طبقة عضلیة تحوى على 
العضلیةالداخلیة تنبعج منھا اربعة الى ثمانیة طیات الى داخل تجویف الشریان وتسمى بطیات ھوبكن  

) التي تجعل تجویف الشریان Houfbken foldsا)یبین المظھر الملتف  واألملس لألمنیون الذى -٢(وشكل(
 ب).                                                                                                       -٦ا)والعكس في األغنام كما في الشكل ( -٦ة كما في الشكل(على شكل نجم

 

 المناقشة

الجنین سم بطول حجم  ٥٠اظھرت النتا ئج  الى ان الحبل السرى الطبیعي فى األنسان معدل طولھ  
سم املس ویحوى على شریانان وورید واحد  یتمیز بااللتفاف . تشیر الدراسات الى ان معدل ٢تقریبا وقطره 

سم. ولھ صفات بایومیكانیكیة كالمطاطیة ٥٠بعد الوالدة ویصل معدل طولھ الى ١,٥قطر الحبل السرى لالنسان
 ضعفھ یشكل عامل خطورة ویؤدي الىبل السرى والحطول  في جدار الوعاء وتحمل الضغط .التغیروثخن 

) طول الحبل السرى یشترك فى التشوھات العصبیة وانخفاض ٩، ٧,٨(  وھذا یتفق مع حدوث والدات ضعیفة
معیار الذكاء.شكل االوعیة الدمویة للحبل السرى قد تكون عامل خطورة للجنین.یلتف الشریانین حول الورید 

حلزونات مطمورة فى ھالم وارتون.االلتفاف  ٨- ٦یعى یحوى على المستقیم بشكل حلزونى،الحبل السرى الطب
ھؤالء الباحثین ذكروا ھنالك   ).10,11,12  الحلزونى یكون  اساسى  ومتأصل فى تطوروظیفةالحبل السرى(

بعض العوامل تحدد شكل الحبل السرى كضخ القلب الجنینى،جریان دم الشریان السرى و التناظر الجانبى 
م وارتون ھو عبارة عن نسیج ضام مخاطى یحوى على مجال واسع من االروما ت اللیفیة )ھال١ الجنینى.(

ومفصولة بفراغات كثیرة بین الخالیا محاطة بمادة ارضیة تحوى على السكریات المخاطیة وھذه االرومات 
كره اللیفیة تكون على شكل ستالیت مع زوائد خارجیة غیر منتظمة والدراسة الحالیة تتفق مع كل ماذ

 الباحثون اعاله.

التغیرات الشكلیة للحبل السرى في الجاموس تؤثر على تطور الجنین وذلك بسبب التبادل الغذائى بین االم 
.الدراسة الحالیة اظھرت caruncles (  (13)والجنین والذى یتم من خالل ترشیح دم االم بواسطة ما یسمى(

غنام وھذا مغایر لما  موجود في نسیج الحبل السري ان كل االوعیة الدمویة للحبل السرى سمیكة فى اال
للجاموس حیث یتكون من شریانیین سمیكیین ووریدین نحیفین لكونھا مشدوده في النسیج البرنكیمي وتتفق 

.والدراسة الحالیة تبین وجود الوریدان بشكل دائم والیوجد   ) (14,15,16 النتائج مع ما ذكره البحثین  
فى االبقا ر اضمحالل الورید   Barone (1 6 ( ى فى االغنام وھذا مخالف لما توصل لھ للف فى الحبل السر

بوجود  Ribeiro et al (17(ف بینما تتفق الدراسة الحالیة معاالیمن وان الحبل السرى یحوى على الل
مایزھا الى الوریدان .اوعیة الحبل السرى تمثل األستثناء بالتركیب الوعائى.حیث تتصف الطبقة العضلیة بت

الیاف عضلیة طولیة داخلیة والیاف عضلیة دائریة خارجیة.باألضافة الى ذلك تمثل انتشار األلیاف المطاطة 
.وھذه العضلة القابضة مسؤولة عن تجنب النزیف فى حالة a sphincterبشكل واحد مكونة عضلة قابضة



النتیجة  حل المتاخرة من الحمل وھذهالتمزق.األوردة التختلف عن الشرایین بالتركیب النسیجى فى المرا
 ). Abdel-Raof M .&EI Nagar M.A.1968 للدراسة الحالیة تتفق معِ 

تغذي قناة االلنتویس . االوعیة السریةفى  vasa vasorumوھناك العدید من االوعیة الصغیرة تعمل 
ة الملساء تعمل كعضلة الجاموس من النوع العضلى وھذا یعنى ان الغاللة الوسطى غنیة بااللیاف العضلی

قابضة تعمل على غلق االوعیة عند التمزق  لتجنب النزیف.وجد  بعض الباحثین من خالل الفحص المجھرى 
ان االوعیة وقناة االلنتویس لكل من االبقار والجاموس تظھر الشرایین  المركزیة بتجویف على شكل نجمة 

ى للدراسة الحالیة اظھرت على العكس من ذلك  )بینما الفحص المجھر٤ مع اوردة ذات تجویف متناظر (
).الفحص 15 نتویس تمتد على طول الحبل السرى(.والنتا ئج الحالیة تتفق لما توصل لھ الباحث ان قناة اال

 Montane&Bourdelle المجھرى للحبل السري فى االغنام للدراسة الحالیة  مشابھ لما وصفھ كل من 
 فى المجترات .  1917

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) یمثل مظھر الحبل السري العیاني لكل من االنسان(ا ) واالغنام (ب)١الشكل (

 

 

 

 

  

 

 

 

) یظھر  الفرق بین طبیعھ مظھر السطح للحبل السري بین االنسان (أ) واالغنام (ب)٢شكل (   
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  ضوئي.)یبین قناة االلنتویس تتوسط الشریانین للحبل السري تحت المجھر ال٣شكل(

 

 

 

)یظھر االوعیھ الثالث السریة شریانان ووریدان في االنسان (أ) واالربعة اوعیة ٤شكل(
 شریانان ووریدان سریان في االغنام (ب) تحت المجھر
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النسیج المیزنكیمى (ھالم وارتون)یحیط بالورید ومغطى بالنسیج الطالئي ) یبین  ٥شكل ( 
 ،األمنیوني فى األنسان()

 

 

 

 

 

 

 

) یظھرالطیا ت مع تجویف الشریان النجمي وتمایز الطبقة العضلیة في األنسان(ا)على ٦(شكل
 العكس في األغنام(ب)
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