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Folliculogensis 

غائرة�الجرثومية�ر�الذي�تقع�فيه�الط�ئيةمية�ع�ى�سطح�ا�بيض�ع�ى�خ�ف�الذكتقع�الطبقة�الجرثو

�الحويص�ت� �يستمر�نمو�وتطور �حيث �عضو�ديناميكي �عامة �ويعت;:�ا�بيض�بصفة �ا�نوية. �@نيببة داخل

�تقسيم� �ويمكن �@ولية. ا�بيضة

�ا�بيضية (�الحويص�ت )1صورة

:  ع�ى�@ساس�الهستولوKي

1-.  الحجم

عدد�طبقات�الخ�يا�ا�حببة-2

Granulosa cells.

�Oocyteموقع�الخلية�البيضية-3

efgداخل�القرص�البيCumulus 

oophorus.

.Thecaتطور�الغ�ف-4

وفيما�ي�ي�وصفا�ل�شكال�ا�ختلفة

للحويص�ت�ا�بيضية�حسب�اطوار�

 تكوwxا�ع�ى�ا�بيض�والu�evي:

13�	.���� �#������Primordial follicle 

1،�ميكرون�25حوا{يها�قطر(�صغ}:ة�اولية�بويضةع�ى�حاوية�الكامنة�تكون�الحويص�ت�جميع

= �610×1مايكرون ، �الحبيبة) �شكل�Granulosa cellsالخ�يا �ع�ى �الحرشفي �النوع ،�من �واحدة طبقة

�متوسط�قطر�Basal laminaةقاعديال�والصفيحة الصفيحة�احاطة�بحكم.مايكرون29هو�الحويصلة.

���يحدث�والبويضة�الحويصلة�القاعدية �أخرى. �خ�يا �مباشر�مع ليس�لد�wا�الكامنة�الحويص�تاتصال
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�الحويصلة�خ�ياأن�مرئية�ع�مة�أول.و@تصال�مع�الغدد�الصمية�يكون�محدودا�الدممن�إمدادات�مستقلة

ثم8فتتطور�ا{ى�ان�تكون�حاوية�ع�ى�كعبا��شكلال�إ{ى�رشفيالح�شكلالمن�التحول�ي�تبدأ�الكامنة خ�يا

.من�الخ�يا�الحبيبية�ا�كعبة19يكتمل�نموها�ا{ى�

23�	.���� ��5�'�6�� Primary follicle:

�الحيوانات ��ي �اما . efالجن�� �البلوغ �قبل �اطوار�ما �تمي}���ي �يمكن �من�الحويص�ت�الذي وهو�النوع

تكون�باعداد�كب}:ة�جدا�وسطحية�ا�وضع�ع�ى�ا�بيض�وتكون�ع�ى�شكل�طبقات�عديدة�التامة�النمو�فاwxا

� �البيضاء �عن�Tunica albugineaتحت�الغ�لة �منحرفة �حويصلية �نواة �لها �مستديرة �الحجم �صغ}:ة �وuي .

�يبيةالحب�الخ�يامن�أك�:أو�واحدمن�@بتدائية�الحويص�ت�تتكون وسطها�كما�اwxا�عديمة�الغشاء�الخلوي.

�البويضةب�تحيط�واحدة�طبقة�ي�ترتي�wا�يتم�ال�evا�كعبة �و¢نشطة�الشكل�تغي}:مع�واحد�وقت�ي.

.�FSHهرمون�مستقب�تعن�للتعب}:الشكل�مكعبية�الحبيبية�الخ�يا�تبدأ�التوظيف�ترافق�ال�ev@نقسامية

�آليات�بواسطة��FSHمستقب�ت�ع�ى�التاث}:�ي�هاما�دورا�الحويصلةمن�ا�نتجةاتأكتيفين�تلعبأن�يمكن�اذ

autocrine/paracrine�.

3�	.���� ����(��Secondary Follicle :تتم}��الثانوية�إ{ى�@بتدائية�ا�رحلةمن�@نتقال

التكون�محاطة�بان�الحويصلة كون�@تصال�ب}ن�البويضة�@وليةي،�والعامودية�كعبةا�خ�يا�بطبقت}ن�من

ليصبح�الحويصلة،�و�ي�هذه�ا�رحلة�يزداد�قطر�Paracrine عبارة�عن�اتصال�موضيةنوياالث�الحويصلةو

ب�0.1حوا{ي �ا�حيطة �الخ�يا �اغشية �ع�ى �ا�ستقب�ت �وتطور �±wرمون�الحويصلةملم،   Follicleوالخاصة

(FSH) stimulating hormoneتد²ى�� �السكري �ال;:وت}ن �بوليمرات �من �بكبسولة �محاطة �تكون �البويضة ،

وتتم}��هذه�الطبقة�باحتوا¸wا�وتبقى�محيطة�بالبويضة�حv¶�بعد�@باضة�Zona pellucidaبالطبقة�الشفافة

�انزيمات�تساعد�الحيمن�عند�اخº:اق�البيضة ا{ى�لطبقة�السدى�فض��عن�ذلك�حدوث�تمايز�خلوي.ع�ى

�قراب�داخلية �قراب�خارجية�theca internaخ�يا �القاعدي�theca externaوخ�يا �بالغشاء �مع�محيطة ،

زيادة��ي�حساسية��ي�طبق�evالقراب�ب}ن�الدموية�الشعرية�¢وعيةمن�معقدة�تطور�شبكة �مستقب�تيرافقه

FSHويدها�با�واد�الغذائية�والهرمونات�مثلالا�احاطة�@وعية�الدموية�بخ�ي.ومن�@حداث�ا�همة��ºقراب�ل

LH و�FSHاية�هذا�الطور�فان�عدد�طبقات�الخ�يا�الحبيبة�يكون�wxطبقات�وحجم�البويضة�يصل�ا{ى9.��ي�

 مايكرون.�200ال�evيكون�قطرها�عندئذ�الحويصلةاقfÁ¶�نمو�لها�داخل�

�	.���� ��8-(��Tertiary Follicleت� �الطور �هذا ��ي �هيكلية�وحدات�خمس�ع�ى�الحويصلةحتوي:

،:متم}�ة �الشفافة �بالطبقة �النمو�محاطة �تامة �قاعدي،9-6بويضة �غشاء �الحبيبة، طبقات�من�الخ�يا
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�ي�الحويصلةطور�بداية�إ{ى�إشارة�أول.�خ�يا�القراب�الداخ�ي�و�خ�يا�القارب�الخارKي الث�ثية�هو�ظهور�فراغ

و  �جهة �وع�ى �الحبيبية �بالفراغ�الخ�يا �يد²ى �تجويف�او�ما �ا{ى �بعدها �ليتطور � �البيضية �الخلية �من احدة

.�يتم}��بº:اكم�السوائل�ب}ن�الخ�يا�الحبيبية�فيه�الحويص�ي

3�	.���� �$+�#�� Mature follicle :ب �ايضا �عن�جسم�حويصلةوتد²ى �عبارة �uي evكراف�وال

� �وفراغ رقيق �نتيجة�حويص�يمستدير�ذو�جدار �يتكون �الذي �تظهر�ب}ن�واسع evال� �الفراغات�البينية تجمع

للةالحويصليالخ�يا� ،�وحصول�تمايز�للخ�يا�FSHمع�تطور�ا�ستقب�ت�لهرمون.حويصلةخ�ل�طور�النمو

� �ا�شع�الحويصلةداخل�Granulosa cellsالحبيبية (التاج �الشعا²ي �@كليل �انواع اربعة  coronaا{ى

radiate� ، �الشفافة �بالطبقة � �يحيط �القاعدي)الذي �بالفراغ�Basement membraneوالغشاء ا�حيط

�وهو� �الحبيبية �والخ�يا �القراب�الداخ�ي �ب}ن�خ�يا �القاعدي�يفصل�ما �الغشاء .efgا�بي� �والركام الحويص�ي

ُك  �القراب�والحبيبية�تعمل�ع�ى�انتاج�هرمون�ً يمنع�الجهاز�القنوي�من�الدخول�ا{ى�هذه�الخ�يا. من�خ�يا

) يتم�انتاج�@ندروج}ن��ي�خ�يا�القراب�الداخ�ي�ا{ى�ينتشر�خ�ل�الغشاء�القاعدي�لتحويله�ا{ى�@سº:وج}ن

�الخ�يا� ��ي �ال;:وجسº:ون �هرمون �انتاج �يتم �الحبيبية)، �الخ�يا �@رومات}���ي �انزيم �خ�ل �من @سº:وج}ن

 الحبيبية�بصورة�اساسية��ي�الجسم�@صفر.

•!5�����	.���� Follicular fluid:

�من�خ�ل�الحويص�يالسائل �اساسية �بصورة �ا�حيطية) (الب�زما �الدم �ب�زما �من �بالº:شيح يتكون

� �الفراغ ��ي �ويتجمع �القاعدية �ع;:�الصفيحة �النمو�الحويص�ي@نتقال من�الحويص�يوخ�ل �حالة هناك

�الدموية�والسائل� �ويحتوي الحويص�يالتوازن�ب}ن�الب�زما صصة�مثل�ع�ى�مركبات�متخ�الحويص�يالسائل.

�كالهيبارين� �الكاربوهيدارتية �وال;:وتينات �والكوليسº:ول، �وال;:وجستجينات �كا�سº:وجينات الست}:ويدات

يحتوي�ع�ى�كميات�كب}:ة�من�ا�ركبات�ذات�@همية�الفسيولوجية�فض��عن�ذلك�وحامض�الهاليورونيك

� �الدم �ب�زما ��ي �موجود ��ا �مماثلة �@مينية �و@حماض �ال;:وتينات �و@نزيمات�مثل والكاربوهيدرات

�السائلPGE2وPGF2αوال;:وستك�ندينات� �ع�ى �تطرأ �وال�evالحويص�ي. �الشياع �دورة �تغ}:ات�خ�ل عدة

:  تساعد��ي�احداث�وظائف�مهمة�مwÍا

1-.  تنظيم�وظيفة�الخ�يا�الحبيبية

.الحويصلةتنشيط�نمو-2

 ا�شاركة��ي�تكوين�@ست}:ويدات.-3

ل�@باضة�ونقل�البويضة�ا{ى�قناة�ا�بيض.نضج�البويضة�وحصو-4

 wÑيئة�ا�بيض�لتكوين�الجسم�@صفر�بعد�حدوث�@باضة.-5
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.�الحويص�يتحف}��وتثبيط�العوامل�ال�evتساعد��ي�تنظيم�النمو-6  خ�ل�دورة�التناسلية

�تعد�مهمة��ي�تنظيم�الهيئة�الداخلية�للجه-7 از�التناس�ي�حجم�السوائل�ا�تحررة�عند�عملية�@باضة�ايضا

.eÓلغرض�تغذية�الحيوانات�ا�نوية�واتمام�عملة�التكييف�والتطورات�@ولية�للنمو�الجني 

:�	.���� 9-��+�� �% *�8:��� !������ 

:  هناك�عوامل�عديدة�تنظم�حصول�@ضمح�ل�للحويصلة�مwÍا
 العمر.-1
 ا�رحلة�من�الدورة�التناسلية.-2
 الحمل.-3
 انتاج�الحليب.-4
(@سº:وج}ن�وال;:وجسº:ون)��ي�خارج�ا�بيض�و�ي�داخل�ا�بيض.-5  ا�وازنة�او�النسبة�ب}ن
 الناحية�الوراثية.-6
 التغذية.-7

�تحفز�نمو�وتخصص�الخ�يا evال� �من�@سº:وج}ن �كميات�كب}:ة �لتحرر �ا�تطورة �الحويصلة قابلية

وحصول�@باضة�لها�وعدم�اكتمال�افراز�الحبيبية�تعد�العامل�الرئي��efا�ركزي��ستمرار�تطور�الحويصلة�

.�ان� @سº:وج}ن��ي�اي�مرحلة�من�مراحل�تطور�الحويصلة�يعد�عامل�مهم��ي�حدوث�@ضمح�ل�الحويص�ي

�كما� . تاث}:�الجسم�@صفر�ع�ى�الحويص�ت�ا�بيضية�يعتمد�ع�ى�نوع�الحويص�ت�ا�وجودة�ومرحلة�الحمل

كب}:ة�والحويص�ت�ا�توسطة�الحجم�يعتمد�بصورة�اساسية�ع�ى�ان�انخفاض�الحاد��ي�قطر�الحويص�ت�ال

 تاث}:�الجسم�@صفر��ي�تقليل�معدل�النمو�الحويص�ي�النامية�للحويص�ت�ال�evسيحدث�لها�اضمح�ل.

• �0�1�� /���Oogenesis(Ovigenesis) :

�عمليات�التط ��ي �الدخول �وبالتا{ي �اخصا±wا �ع�ى �قادة �دقيقة �خلية �تعت;:�البويضة .eÓالجني� تعت;:ور

.�Gonocytesالخلية�التناسلية�@ولية� وتنشأ�من�هذه�الخلية�من�النسيج�ط�ئع�الكميتات�الذكرية�و@نثوية

� �الجن}ن �خارج �ا�ناسل�Extra-embryonic endodermal tissue@ندوديرمي �خارج �بالنسيج وا�عروف

Extragonadalا{ى�ا�نطقة�� �فرضيا �wÑاجر�هذه�الخ�يا � embryonic gonadal zone ا�نسلية�داخل�الجن}ن.

Intra-حيث�تتم}��هناك�ا{ى�خ�يا�امية�مولدة�للبويضات�Oogoniaأو�خ�يا�امية�مولدة�للحيوانات�ا�نوية�

Spermatogoniaوفيه�تتم}��خلية�واحدة�� . �ويتكون�النسيج�الط�ئي�الجرثومي��ي�@نÚ¶�ع�ى�شكل�عناقيد .

�التناسلية�@ولية�من �ا{ى�خلية�امية�مولدة�للبويضات�Gonocytesالخ�يا تحتوي�ع�ى�Oogoniaوتحولها

وواحد�او�اك�:�من�النويات.� كل�محتويات�الخلية�@صلية�مثل�جهاز��كولÛي�وا�يتاكوندريا�والنواة�الواحدة
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�التضاعف�العددي �مرحلة ��ي �هذه �@مية �الخلية �الو�دةيالذ�Proliferationتدخل �او�بعد يحدث�قبل

بوقت�قص}:��ي�مبايض�الجن}ن�الذي�يحتوي�ع�ى�مخزن�فريد�من�نوعه�لكل�البويضات�ا�ستقبلية�تعرف�

.Oocytesبالخ�يا�البيضية�

:  وتتم}���نمو�الخ�يا�البيضية�با�تي

او-1 .Yolkالصفار�استطالة�السايتوب�زم�نتيجة�تراكم�حبيبات�مختلفة�@حجام�من�الب�زم�الغذائي

.�Zona pellucidaالشفافةتطور�غشاء�البيضة�ا{ى�ا�نطقة-2

التضاعف�ا�يتوزي�للخ�يا�الط�ئية�للحويصلة�ا�بيضية�والنسيج�ا�جاور.�وقد�تعمل�هذه�الخ�يا�كخ�يا-3

 عن�طريق�امدادها�للخلية�البيضية�بالب�زم�الغذائي.�Nurse cellsحاضنة�

تعنو الجن}ن�بمصدر�للطاقة�àمدادصبح�محتوية�ع�ى�مخزون�مº:اكم�من�ا�واد�د�تمام�نضج�البيضة

�.  للخطوات�التطورية�التالية

:�Oocyteالبيضية�الحويصلةو�لنمتوجد�مرحلت}ن

:  ا�بيضية.�الحويصلةيحدث�نمو�سريع�مقرونا�بتطور�الطور��ول

: ة�حيثية�@ستجابة�لهرمونات�النخاما�بيضي�الحويصلةنمو��ي�الحجم�ولكن�تبدا���يحدثالطور�الثاني

يك;:�قطرها�سريعا�ويقتصر�هذا�النمو�اساسا�ع�ى�الحويص�ت�ال�evيكون�±wا�البيضة�قد�وصلت�ا{ى�كامل�

 ابعادها.

.�وتبدأ�نواة�الحويصلة�ي�النضج�اثناء�الطور�@خ}:�من�نمو�Oocyteوتبدأ�الخلية�البيضية ا�بيضية

اثناء�Meioticمن�@نقسام�ا�يتوزي�Prophaseقد�دخلت�الطور�التمهيدي�الخلية�البيضية�ال�evقد�تكون�

.�Reductive divisionنمو�الخلية�البيضية��ي�@ستعداد�للدخول��ي�@نقسامات�@خ�ºالية�

تختفي�@نوية�والغشاء�النووي�وتتكثف�الكرموسومات�ع�ى�صورة�محكمة.�بعد�ذلك�ينقسم�السنº:وسوم

� الا{ى�سنº:يول}ن. �الº:اكم عننثم�يبدا جم��eي�التكون�ع�ى�شكل�مجموعة�من�@شعاعات�الخيطية�توجد

زوجية� �ويظهر�الكرموسومات . من�Diploidقط�eæالخلية�البيضية�ثم�تنت�eåبتكوين�ا�غزل كمجموعة�حرة

�عندئذ�تكون� . �وب}ن�ا�غزل �ا�ستوى�@ستوائي�من�الخلية ��ي �انتظامها قدلالخالسايتوب�زم�حيث�يبدا ية

�الخلية�البيضية�@ولية�Metaphase Iوصلت�ا{ى�الطور�@ستوائي�@ول� � �تبدا .Primary oocyteبعد�

ذلك��ي�@نقسام}ن�ا�يوزي}ن�حيث�نتج�عن�@نقسام�@ول�ظهور�خليت}ن�شقيقت}ن�تحتوي�كل�واحد�مwÍا�
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) اnع�ى�نصف�العدد�@ص�ي�من�الكرموسومات لخ�يا�تحتوي�ع�ى�كل�السايتوب�زم)�غ}:�ان�واحدة�من�تلك

� بينما�تحوي�الثانية�ع�ى�النواة�فقط�وتكون�صغ}:ة�Secondary oocyteوتسم¶�الخلية�البيضية�الثانوية�أو

.�وتنقسم�الخلية�البيضية�الثانوية�ا{ى�خلية�بيضيية�First polar bodyالحجم�وتسم¶�الجسم�القط�eæ@ول�

Ootidثاني�� eæقط� �الثاني�Second polar bodyوجسم �@نضاKي �@نقسام  Second maturationاثناء

divisionما�ا�نطقة�الشفافة�حيث�wويحتوي�الجسمان�القطبيان�ع�ى�كمية�قليلة�من�السايتوب�زم�ويحتو�

� وعليه�فقد�تحتوي�ا�نطقة�الشفافة�ع�ى�واحد�او�اثن}ن�او�يتم�تحللهما�وقد�ينقسم�الجسم�القط�eæ@ول.

 سام�قطبية.ث�ثة�اج

يهفوليس�من�الضروري�ان�يتوافق�الوقت�الذي�يحدث�فيه�@نقسام}ن�@خ�ºالي}ن�مع�الوقت�الذي�يحدث

�البيضية �الخلية �تكون �ما �وعادة �دور�Oocyteالتبويض. �@ول��Diplotineي �التمهيدي �الدور من

Prophase I efعند�مرحلة�الخمود�الجن�Diestrusة��ي�طور�@نقسام�ا�يوزي�وقد�تكون�الخلية�البيضي�

�وعليه� . �حدوث�@خصاب ¶vيكتمل�ح��� �غ}:�انه �الثاني �@نقسام �ويبدا اول�قبل�التبويض�بوقت�قص}:.

� �@ولية �@نثية �والنواة �الثاني eæالقط� �الجسم وتحتوي�بويضة�عند�@خصاب.�Female pronuclusيتكون

�بينما�تكون�بويضة�الفرس��ي�@نقسام�@نضاKي�ا�اشية�و@غنام�ع�ى�جسم�قط�eæواحد�عند�التبويض .

�التبويض. �عند �تتحرر�@ول �بينما �الثانوية �البيضية �الخلية �التبويض�تتحرر �عند �انه �ا{ى ويجدر�@شارة

الخلية�البيضية�@ولية�عند�التبويض��ي�الفرس.�وتستمر�الخلية�البيضية��ي�عمليات�النضج�حv¶�@خصاب�

. زايكوت �تصبح �البي�efgعندما �التكوين �نتيجة �من �يكون �فانه �الخلية�Oogenesisوعليه �تعطي بينما

(حيوانات�منوية)�اثناء�التكوين�ا�نوي� اربعة�اسب}:مات )1(�خططا�وضحيو�Spermatogenesisالسب}:مية

 التخطيطي�خطوات�تطور�الخلية�الجرثومية�@نثوية:
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;����Atresia 9-���� ,Degeneration:

الف�خلية�حسب�جنس�100-60عدد�الخ�يا�البيضية��ي�ك��ا�بيض}ن�عند�الو�دة�ما�ب}ن�يº:اوح

.�غ}:�ان�انه���يتطور�كل�هذ�الخ�يا�ا{ى�مرحلة�النضج�حيث�يحدث�لكث}:�مwÍا�نمو�وتطور� وس�لة�الحيوان

ت�ال�evتنحل�وتبويض�دون�ان�تصل�ا{ى�مرحلة�النضوج.�وعليه�فيحتوي�كل�مبيض�ع�ى�العديد�من�البويضا

ةنحلا��الحويص�تب�الحويص�توتسم¶�هذه�Ruptureا�بيضية�وبذا�تفشل�بالتبيض�الحويص�تداخل�

Atretic folliclesا�� وزيادة�سمك�ا�نطقة�الشفافة�و�أو�نحل.�وتتم}��الخ�يا�البيضية ة�بالتحول�ا{ى�الشفافية

.�ويتم�الwíامها�بواسطة�خلية�الليف (@لwíام)�Fibrocyte@ولية�تجزؤ�السايتوب�زم �Phagocytosisبالتبلعم

 وعادة�ما�تختفي�داخل�ندبة.

�0�1�� <�
�� Structure of ovum:

�حجمميعت �الب�البيضةد �من �تحتويه �ما �الغذائي� ع�ى �عند�Deutoplasmزم �قطر�ا�ح ويº:اوح

من�200-80التبويض�ما�ب}ن� �وتكون��ي�حيوانات�ا�زرعة�اقل فا��185مايكرون. �وعليه . بيضةلمايكرون

 تكون�اك;:�من�الخ�يا�الجسدية�ويوجد�ع�قة�ب}ن�البيضة�وحجم�الخلية�الجسدية�للحيوان�البالغ.

3����=�� !�	
���Corona radiate:

(�تقع�البيضة ا�بيضية�قبل�@خصاب�منغمسة��ي�كتلة�صلبة�الحويصلةعند�احد�جانeæ)2صورة

ا �بالقرص �تعرف �الحبيبية �الخ�يا �من efgلبيCumulus oophorusالحديثة�� �البيضة �تحاط �ما �وعادة .

�ويكون�@تصال�ب}ن�البيضة�والخ�يا �ا�حببة�تعرف�با�كليل�الشعا²ي. التبويض�بعدد�من�طبقات�الخ�يا

.�ويوجد�كل�من�القرصالب}ن�حببة�سائب�نتيجة�لتكوين�سائل�يم�ñا�سافات�ا� efgخلوية��ي�القرص�البي

اشية�و@غنام.�وتستمر��دة�ساعات�قليلة�بعد�التبويض.�وتخº:ق�امتدادات�بروتوب�زمية�من�و@كليل��ي�ا�

(حلمات�دقيقة� تلك�الخ�يا�ا�نطقة�الشفافة��ي�اتجاهات�مائلة�وغ}:�منتظمة�وتتشابك�مع�امتدادات�دقيقة

Microvilliتوجد��ي�الخلية�البيضية�نفسها�(.
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3�0�1�� �>	?�Ovum membranes:

:�بيضة�غ�فان�مم}�انلل  هما
. �Vitelline membraneغ�ف�ا�ح-1
.�Zona pellucidaا�نطقة�الشفافة-2

(ويعت;:�ا�ح�تم}��قشري�للخلية�البيضية اعتباره�محتويا�ع�ى�نفس�تركيب�وله�نفسن.�ويمك)3صورة

غصفات�الغشاء�الب�زمي�من�حيث�@نتشار�و@نتقال�النشط eåشاء�متجانس�وشبه.�اما�ا�نطقة�الشفافة�ف

�يمكن� �او�مقº:ن �مزدوج �بروت}ن �من �يتكون . منفذ

�الº:بس}ن� �مثل �لل;:وت}ن �ا�حللة �با�نزيمات اذابته

�اجناس� �بعض �لبيضة �ويوجد . والكيموتربس}ن

فة�ال�evتº:اكم�اثناء��ف�اخر�مثل�@غلغالحيوانات�

ا�بيض�وال�evتفرز�مواد�مرور�البيضة�داخل�قناة�

� �لحماية �داخلهامتنوعة �الجن}ن �وتغذية .�البيضة

�الب �من�وتعت;:�اغلفة �البيضة �لحماية �هامة يضة

�وا�واد� �غ}:�العضوية �للمواد @متصاص�@ختياري

�evال� �الضعيفة �الكيميائية �التغ}:ات �من الناتجة

�و@نشطار� �و@خصاب �التبويض �اثناء تحدث

Cleavageونمو�الب�ستوسيت�Blastocyste.



������� ��	
 / ���� �����
�������� ������ ��� 

��������  �������� !"�#� �$	�% 
&��" �	"� ���
'�� &�'�� 

���(��(�� �	)��
*�+������"&���� 
,  -.���� ��� /��� �0�1�� 

9

@����Vitellus:

غل�ا�ح�اثناء�وقت�التبويض�معظم�الحجم�داخل�ا�نطقة�الشفافة�وينكمش�بعد�التبويض�حيث�يش

.�ويختلف�Previtellinيتكون�فراغ�حول�ا�ح� ب}ن�ا�نطقة�الشفافة�وغشاء�ا�ح�حيث�توجد�@جسام�القطبية

فتكون�حبيبات�شكل�ا�ح�باخت�ف�اجناس�الحيوانات�نظرا��خت�ف�كميات�كل�من�الصفار�وقطرات�الدهن.

�تو  �وموزعة �دقيقة اثا�ح �الحادثة �التغ}:ات �معظم �تكون �وعليه . �بيض�ا�اعز�و@رنب ��ي �منتظما اءنزيعا

@نقسام�ا�يوزي�وعند�@خصاب��ي�النواة�واضحة�تماما�بينما�يكون�بيض�ا�اشية�والخيل�مملوء�بحبيبات

.�فاذا�لم�يتم�دهنية�مسببة��نكسار�الضوء�مما�يسبب�عتامة�النواة�عن� �تخصيبطريق�كتلة�غامقة�من�ا�ح

 البيضة�يتفتت�ا�ح�ا{ى�العديد�من�الوحدات�غ}:�ا�تساوية�الحجم�تحتوي�كل�مwÍا�ع�ى�نوية�او�اك�:.




