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األطروحة أو الرسالة عنوان  

األغنامنسجيه لتطور المشيمة في مظهرية دراسة   

االطروحة او الرسالة ملخص  

( 075، 05، 72. تم جمع واحد وعشرٌن مشٌمة لالغنام الحوامل من المسلخ المحلً لمدٌنة البصرة باعمار )تهدف الدراسة الحالٌة دراسة مظهرٌة ونسجٌة لمشٌمة االغنام

7507)      تم رفع الرحم وفتح وإزالة األجنة ثم تحدٌد عمر الجنٌن بموجبمن الحمل.  ٌوم  (Matthews and Murton,   من خالل قٌاس طول الجنٌن باستخدام المقٌاس االلكترونً بعدها ثم رفع عدد من

منت تصبٌغ بهٌماتوكسلٌن ضجٌة والتً تسالدراسة الن -7  منت الشكل، عدد، المسافة بٌن القمم، والوزن، االرتفاع والحجم.ضتً تدراسة مظهرٌة وال -0 الفلقات عشوائٌا بالقطع من موقعها وعوملت كالتالً: 
الجٌنٌة ،صبغة )واألوعٌة الدموٌة الجنٌنٌة ، صبغة مالوري للكشف عن االلٌاف الكو منقوص االوكسجٌن الرٌبوزي النووي الحمضباٌرونٌن للكشف عن  -األخضر-واٌوسٌن ، مٌثل PAS للكشف عن ترسبات )

منت الكشف عن ضة والتً تسجٌالدراسة المناعٌة الن-3الكالٌكوجٌن    
جٌة  باستخدام المجهرالضوئً تحت قوة تكبٌر مختلفة وصورت بالمجهر المرتبط بالكامٌرا. حللت النتائج احصائٌا باختبارنستم فحص المقاطع ال T الدراسة الحالٌة اظهرت بان شكل باستخدام البرنامج اإلحصائً . 

( ٌوم من الحمل. الفلقات انتشرت فً كال القرنٌن الحامل وغٌر الحامل  كأربعة صفوف  على طول المشٌمة 075( و)05( ٌوم، بٌنما ٌتغٌر شكلها إلى المقعر بعمر )72مشٌمة األغنام تظهر كسطح مسطح بعمر )
رن الغٌر حامل .لكن أحجامها فً القرن الحامل اكبر مما فً الق  

بالرحم الحامل ازداد معنوٌا  بتقدم الحمل متوسط العدد الكلً للفلقات  . الدراسة الحالٌة أظهرت بان متوسط ارتفاع  الفلقات ازداد معنوٌا بتقدم العمر. كذلك المسافة بٌن قمم الفلقات ازدادت معنوٌا بتقدم  

. العمر. متوسط وزن الفلقات كذلك ازداد بتقدم العمر. كذلك النتائج أظهرت بان معدل حجم الفلقات ازداد بتقدم العمر  
ٌوم. كما أظهرت  075ٌوم وازدادت بعمر   05ٌوم  بٌنما أظهرت انتشارا متوسطا بعمر  72اٌوسٌن انتشار ضئٌل لألوعٌة الدموٌة فً الفلقات بعمر –بصبغة  هٌماتوكسٌلٌن أظهرت الدراسة الحالٌة 

( 05ٌوم( أما بعمر  ) 72( ٌوم. أن التفرع الزغبً للفلقات كان قلٌال بعمر )075دت بعمر  ) ( ٌوم كانت متوسطة وازدا05( ٌوم بٌنما بعمر )72الدراسة أن قطر األوعٌة الدموٌة كانت صغٌر فً اللحٌمات بعمر )
72( ٌوم . أظهرت الدراسة بأن التخصرات الرحمٌة فً بطانة الرحم كانت قلٌلة بعمر )075ٌوم كان متوسط وازداد بعمر) ( دراسة الحالٌة أظهرت ال ( ٌوم .075( ٌوم  ثم زادت بعمر )05ٌوم ثم متوسطة بعمر  ) 

نائٌة النواة ازدادت عدد الخالٌا الثبأن  معدل    
.للحمض النووي الرٌبوزي منقوصجٌة سجٌة للكالٌكوجٌن  زٌادة الكثافة الكالٌكوجٌنٌة بتقدم العمر. كما وأظهرت دراسة الكٌمٌاء النسأظهرت دراسات الكٌمٌاء  الن  

ٌوم ظهرت كشرٌط فً داخل الزغابة وانتشار قلٌل فً طالئٌة  05ٌوم بٌنما بعمر  72االنتشار فً داخل الزغابة وعدم وجودها فً طالئٌة الزغابة بعمر أظهرت النتائج بأن الٌاف الكوالجٌن كانت قلٌلة 
. ( ٌوم فأظهرت االلٌاف الكوالجٌنٌة انتشار واسع بٌن الزغابات وطالئٌة الزغابة075الزغابة  اما بعمر )  

جٌة لبروتٌن سالن أظهرت الدراسة المناعٌة  CD34 ( .075( ٌوم من الحمل كثافة عالٌة وازداد بعمر )05( ٌوم بٌنما بعمر )72انتشار ضئٌل فً لب الزغابة بعمر )   
( ٌوم كانت  الكثافة 05ٌا ثنائٌة النواة بٌنما بعمر)( ٌوم انتشار طبٌعً فً خالٌا التروفوبالست وعدم وجودها فً  الخال72جٌة لمستقبالت االستروجٌن بعمر )سأظهرت الدراسات الكٌمٌاء  المناعٌة الن

الدراسات المناعٌة  ( ٌوم  أظهرت  كثافة عالٌة فً خالٌا التروفوبالست وعدم وجودها  فً الخالٌا الثنائٌة النواة . أما075عالٌة فً  خالٌا التروفوبالست وكذلك عدم  وجودها فً الخالٌا الثنائٌة النواة بٌنما بعمر  )
( ٌوم كثافة عالٌة من المستقبالت فً التروفوبالست  وعدم 05( ٌوم توزٌع طبٌعً فً خالٌا التروفوبالست  وعدم وجودها فً خالٌا ثنائٌة النواة بنما بعمر )72جٌة  لمستقبالت البروجسترون أظهرت بعمر  )سالن

ٌة من البروجسترون فً خالٌا التروفوبالست وعدم وجودها اٌظا  فً خالٌا  ثنائٌة النواة .( ٌوم أظهرت  كثافة عال075وجودها  فً الخالٌا ثنائٌة النواة بٌنما بعمر  )  
 

College: Colleg of Veterinar                                                                Name of Student: Ruaa Fadil  raishem 

Dep.:histology and anatomy                                                                Name of Supervisor: Fawzi Saddam 

Certificatte: master                                                                                  Specialization: histology  

Tital of Thesis 

Morphological and Histological  Study for Placental Development in Sheep 

 

Abstract of Thesis 

The present study aimed to investigate the morphological and histological of sheep placentome. Twenty-one  placenta  from pregnant  sheep were collected  
from the local  slaughterhouse of Basra city at  ages of (27, 50, 120 ) day of pregnancy. Fine dissected to the uterus of pregnant sheep were removed and open the uterus 
and remove the fetus, then the embryo age were determines according to Matthews and Murton (2012) by measurement the length of fetus by using an electronic 
vernia, then removed number of placentomes at randomly  by cutting from its location and processing for the following:- 1- Morphological study which included shape, 
number, tip, weight, high and volume.                                                                            

2- Histological study which include hematoxylin eosin staining, methyl-green-pyronin stain for demonstration of deoxyribonucleic acid (DNA) and fetal blood vessels, 
mallory's method stain for demonstration of collagen and periodic acid schiff's (PAS) for demonstration of glycogen deposite . 

3- Immuonohistochemical studies which include the demonstration of estrogen, progesterone receptors and CD34 protein (cluster of differentiation 34). 

     The slides were examined by using a light microscope under different magnification power and photography by microscope connect with camera. Result were 
statistical analysis of data was performed on the basis of T-Test by using statistical program . 

     The present study showed that the shape of ovine placenta appeared as flat surface at day(27), while it changed its shape to convex form at day (50) and concave at 
day(120) of gestation. The placentomes were distributed in both horns of the pregnant uterus as four arrows along the placenta in each horn but their volumes in the 
pregnant horn were larger     The immunohistochemical study of estrogen receptor showed at day (27) normal distribution in trophoblast cell and not present in 
binucleate cell, while showed on day (50) high density of estrogen receptor in trophoblast cell and also not present in binucleate cell compared to day (27) and also on 
day (120) show high density of estrogen receptor in trophoblast cell and not present in binucleate cell. 

     The immunohistochemical study of progesterone receptor appear on day (27) normal distribution in trophoblast cell and not present in binucleate cell, while showed 
on day (50) high density of progesterone receptor in trophoblast cell and not present in binucleate cell, and also on day (120) showed high density of progesterone 
receptor in trophoblast cell and also not present in binucleate cell.   
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