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  -: Fertilizationاإلخصاب 

هو عبارة عن اتحاد االمشاج الذكریة واالنثویة لتكوین فرد جدید، اذ تحتوي البویضات و الحیامن على       

عند  ، (Zygote)نصف العدد االصلي من الكروموسومات وان اتحادها یؤدي الى تكون البیضة المخصبة 

التبویض یتم التقاط البویضة من قبل نهایة القمع الواقع في الجزء االخیر من قناة البیض، اذ تنتقل البویضة الى 

اسفل باتجاه الرحم بفعل حركة االهداب الموجودة في القمع والتقلص العضلي لقناة البیض، ویبدو ان انتقال 

ان انخفاض االستروجین وزیادة البروجستیرون یؤدي الى  البویضات یقع تحت سیطرة الهرمونات الستیرویدیة، اذ

) في قناة البیض بالقرب من نقطة Ampullaزیادة سرعة انتقال البویضات. یحصل االخصاب عادة في األمبوال (

ایام بعد التلقیح. اختراق الطبقة  ٥-٤). في االبقار تدخل البویضة الرحم خالل Isthmusالتقاء األمبوال بالبرزخ (

شفافة بواسطة الحیمن تحصل بعدة خطوات وامور معقدة كثیرا. بعد الوصول الى الطبقة الشفافة التفاعل ال

االكروسین هو احد االنزیمات الذي یفرز من قبل الحیمن خالل  االكروسومي دائما یحرر العدید من االنزیمات.

 التفاعل االكروسومي . 

 



 

 

 ق الرحم وانتقال البیضة المخصبة الى الرحمعملیة التقاط البویضة من قبل عنشكل یمثل 

  Capacitation:تكیف الحیامن 

بعد انتاج الحیوانات المنویة في االنابیب المنویة یتطلب حصول عملیتین لنضجها قبل ان تستطیع االشتراك      

في عملیة االخصاب اول هذه العملیات تحدث في البربخ كما سبق ذكره والعملیة الثانیة تجتازها الحیامن هي 

ات الخلویة الالزمة التي تجتازها الحیامن داخل الجهاز االنثوي وتسمى اكساب القدرة على االخصاب وهي التغیر 

في الجهاز التناسلي االنثوي قبل امكانیة حصول التفاعل االكروسومي، وبدء تكیف الحیامن یحصل في الرحم ثم 

یكتمل التكیف عند الدخول الى قناة البیض، حیث تنتقل الحیامن المتحركة الى قناة  البیض بعد فترة معینة من 

ز التناسلي االنثوي ، وینبه االستروجین الذي یفرز اواخر المرحلة الحویصلیة من الدورة الجنسیة قذفها داخل الجها

الغدد داخل عنق الرحم إلفراز مخاط خفیف یساعد على حركة ونقل الحیمن الى داخل قناة البیض. وتشمل عملیة 

او قمة الحیمن وتسمى   Acrosomeالتكیف ازالة الغالف الخارجي من على سطح الحیمن  یتبعه ازالة القلنسوة 

حیث تسمح لألنزیمات الموجودة في راس الحیمن من ان   Acrosome Reactionایضا تفاعل االكروسوم   

تصبح مالصقة للمواد المحیطة بالبویضة لتمكن الحیمن من اختراق البویضة وافراغ محتویاته التي تندمج مع 

ربخ یحتوي على الجزیئات الكاملة (بروتین و كاربوهیدرات) مبین البویضة، سطح الغشاء البالزمي لحیامن الب

 بالون االصفر في الشكل التالي. 



 

الحیمن المقذوف تكون جزیئات السطح مكسوة ببروتین البالزما المنویة على شكل هاالت برتقالیة. الحیمن       

بالزمي المنوي وبعض جزیئات السطح المكیف هو الحیمن الذي خرج الى بیئة قناة االنثى یزال منه الغطاء ال

الخارجیة وترتبط االجزاء الخارجیة المتبقیة مع الطبقة الشفافة للبیضة. یصاحب عملیة التكیف نشاط مفرط لحركة 

) مع الحیوان المنوي وهي مجموعة مستقیمة  GAGs) Glycos Amino Glycansالحیامن وترتبط المجموعة 

الذي   Heparinتوجد في الجهاز التناسلي االنثوي من اهمها الهیبارین  غیر متفرعة من السكریات المتعددة

 Hyaluronic acidیساعد على ازالة مكونات البالزما للسائل المنوي من سطح الحیوان المنوي ویوجد ایضا 

رتفعة م  GAGوغیره من المركبات وتكون اعلى تراكیز لها في عنق الرحم ثم الرحم ثم قناة البیض ویكون تراكیز 

في اثناء الشیاع وتقل في فترة الخمول الجنسي. تتضمن عملیة تفاعل االكروسوم اندماج غشاء االكروسوم 

 للحیامن ینتج عنه حویصالت  Plasma membrane مع الغشاء البالزمي   Outer Acrosomalالخارجي 

Vesicles یا التاج المشع والطبقة الشفافة ویفقد وتحریر االنزیمات الالزمة للحیمن الختراق الخالیا الركامیة وخال

االكروسوم في اثناء عملیة االختراق حیث یبقى فقط غشاء االكروسوم الداخلي حول قمة راس الحیمن والكالسیوم 

ال تحفز تفاعل االكروسوم اال انها تجعل الحیمن اكثر قابلیة   GAGیكون اساسي لعملیة تفاعل االكروسوم وان 

 م وبالتالي تسبب التغیرات الممیزة لهذا التفاعل. لالستجابة للكالسیو 

 



 

 

 شكل یوضح  مراحل عملیة تكیف الحیمن

 

 مراحل تفاعل االكروسوم: 

قبل تفاعل االرتباط یكون كل غشاء الراس سلیم، وخالل التفاعل یعتلي الغشاء البالزمي االكروسومي غشاء      

وان ناتج اندماج   Outer acrosomal membraneمع غشاء االكروسوم الخارجي   Fusionیبدا باالندماج 

ویمكن عبور انزیمات االكروسوم. بعد  Vesiculationطبقتین من الغشاء البالزمي هو تكون الحویصالت 

الحویصالت وتترك الغشاء الداخلي وتكون قطعة وسطیة یسمى غطاء   sioughedالتفاعل االكروسومي تنسلخ 

 النواة. ثم تحرر انزیمات االكروسوم للحیامن لفتح طریق في الطبقة الشفافة. قبل



 

 

 شكل یوضح مراحل تفاعل االكروسوم

 

ان تحلل طبقة البروتین تؤدي الى زیادة قابلیة الحیامن الى االرتباط مع الطبقة غیر النشطة (النهایة القویة      

للطبقة الشفافة)، لذا فان االنزیمات مهمة عند التفاعل االكروسومي للحیمن ألنها تحدث فتحة صغیرة تمكنها من 

ء یكون الحیمن كامل عند اختراق الطبقة الشفافة العبور من خالل جدار الطبقة الشفافة. قبل اندماج الغشا

بواسطة الغشاء البالزمي  Microvilli  وتتشكل االهداب   Perivitelline spaceوالوصول الى الفراغ المحي 

 Periphery ofالى محیط البویضة   Migratedتهاجر   Cortical granulesللبویضة. الحبیبات القشریة 

the oocyte. 

ندماج الغشاء البالزمي للبویضة مع القطعة الوسطیة للحیمن یحدث ابتالع لحیمن االخصاب، غشاء خالل ا     

حبیبات القشریة یندمج مع غشاء بالزما البویضة وان محتویات الحبیبات القشریة تحرر الى الفراغ المحي عن 

 طریق تحللها. 

یحدث اندماج لنواة الحیمن مع السایتوبالزم.  بعد اندماج الغشاء البالزمي للبویضة مع القطعة الوسطیة     

 غشاء نواة الحیمن یتالشى ویزال تكثف نواة الحیمن. 



 

 تشمل عملیة االخصاب الخطوات التالیة:

 موقع البیضة وحالتها  -١

 مواجهة الحیوان المنوي مع البیضة -٢

 دخول الحیوان المنوي الى البیضة -٣

 بدایة تكوین النواة الجدیدة  -٤

 اقران االمشاج -٥

 موقع البیضة وحالتها:

یبدا االخصاب باختراق الحیوان المنوي للبیضة، وعند دخول البیضة الى انبورة قناة البیض فان الطبقة      

) التي تكسو البیضة التزال محاطة بعناقید من Zona pellucidaالبروتینیة المخاطیة او المنطقة الشفافة (

افق البیضة منذ ساعة تحررها من الجریب المبیضي والتي قد تتفتت بعد االباضة مباشرة الخالیا الركامیة والتي تر 

وبعضها االخر یبقى لحین اتمام عملیة االخصاب. اما مصیر البیوض غیر المخصبة فهو التنكص في غضون 

 ایام قلیلة في غالبیة الحیوانات عدا الخیول فإنها تبقى لعدة شهور في قناة البیض

 

 لحیوان المنوي مع البیضة:مواجهة ا

على الرغم من ان عدد الحیوانات المنویة تقدر بمئات او االف المالیین بالدفقة الواحدة اال ان العدد الذي      

ة حیث موقع االخصاب قلیل نسبیا ومن المحتمل ال تتجاوز اكثر من الف حیوان منوي على الرغم لبو مینتقل لال

یة تصل الى موقع االخصاب بسرعة فائقة وذلك في غضون دقائق قلیلة بعد التزاوج من ان غالبیة الحیوانات المنو 

لكن في بعض الحیوانات مثل االرانب والفار والقطط واالغنام ومن المحتمل االبقار فان الحیوانات المنویة یطرا 

ه البیوض تصل علیها بعض التغیرات والتي تدعى بالتكیف قبل تمكنها من تحفیز او تنشیط البیوض وان هذ

ساعة  ٢٤ة بوقت كافي لتكیف الحیوانات المنویة على الوجه االكمل شرط ان یتم االخصاب في غضون لبو ماال

 بصورة عامة قصیرة جدا. البائناو اقل وذلك لكون مدة حیاة خصوبة بیوض 



 

قدرتها على االخصاب  ثم ان الحیوانات المنویة قد تفقد قدرتها على احداث اجنة سویة او حیویة قبل فقدان     

لذلك من الضروري اتباع التوقیت المناسب للتزاوج او التلقیح االصطناعي. ومن العوامل المهمة التي تساعد على 

  التقاء الحیوان المنوي بالبیضة هو التصاق الحیوانات المنویة بخالیا الركام المبیضي المحیطة بالبیضة. 

 دخول الحیوان المنوي في البیضة:

لغرض دخول الحیوان المنوي في البیضة یستوجب علیه اختراق كل من كتلة الخالیا الركامیة في حالة بقائها      

). وتشق النطف طریقها من خالل كتلة Vitilline membraneحول البیضة، المنطقة الشفافة، غشاء المح (

جاجي او الشفافي او حامض الهیالیورونك الخالیا الركامیة بفضل حركتها وخالل نسیج مادة الحامض البولي الز 

بفضل انزیم الهیالویوروندیز. اما اختراق الحیوانات المنویة للمنطقة الشفافة فانه یتم بفعل انزیم حال للبروتین 

عند  Acrosome) بعد ارتخاء وانفصال الجسم الطرفي Perferatoriumوكذلك الجزء الثاقب من المنطقة (

ناك بعض االدلة على ان الحیوان المنوي یبقى متصل مع البیضة في هذه المرحلة التكیف. ومن جهة اخرى ه

لفترة قصیرة وذلك لكون البیضة تنتج مادة تدعى الفیرتالیزین تتفاعل مع الحیوان المنوي مؤدیة الى تالزنها 

)Agglutination المنویة ) مع البیضة. فضال عن ذلك فان مستخلص الجسم الطرفي المعزول من الحیوانات

) للبیوض. Corona radiateلألكباش او الثیران یساعد على اذابة المنطقة الشفافة وتفتیت التاج الشعاعي (

والمرحلة االخیرة من اختراق الحیوان المنوي للبیضة تتضمن اتصال راس الحیوان المنوي مع سطح غشاء المح 

 دقیقة بعد تنشیط البیضة.  ٣٠والتي تستغرق حوالي 

 

 دخول الحیوان المنوي للبیضة:عملیة 

 :CC (Cumulus cellsاختراق الحیوان المنوي للخالیا الركامیة ( -١

حیث تشق الحیوانات المنویة طریقها خالل كتلة الخالیا الركامیة (في حالة وجودها)، ففي بعض االنواع      

كما في البقرة. انزیم تصل البویضة الى موقع االخصاب وهي ال تحتوي على هذه الخالیا الركامیة 

Hyaluronidase  یكون مهم في دخول او اختراق الحیوانات المنویة لكتلة الخالیا الركامیة وقد لوحظ ان تركیز

هذه االنزیمات یختلف من حیوان الى اخر ویتكون هذا االنزیم في كل من مرحلتي الخالیا النطفیة الثانویة 

منطقة االكلیل الشعاعي فیعتقد والحیمن الناضج وعادة ما یكون موجودا في منطقة الجسم الطرفي. اما بالنسبة ل



 

الموجود في منطقة الجسم الطرفي یسهل مرور الحیوان المنوي  Corona penetrating enzymeبان انزیم 

 من هذه المنطقة.

 :ZP (Zona pellucidدخول الحیوان المنوي من المنطقة الشفافة ( -٢

قبالت على سطح هذه الطبقة وتؤدي ایونات الحیوانات المنویة تتصل مع المنطقة الشفافة من خالل مست     

Ca+2  دورا مهما بهذا االتصال، ویتطلب كذلك وجود بعض التراكیب على الغشاء السایتوبالزمي للحیوان المنوي

یقابلها بعض التراكیب على سطح البویضة الناضجة تسمى   Sperm receptors  المتكیف والتي تسمى 

Zona binding site دقیقة ٢٠یوان المنوي فیها یستغرق حوالي وان اتحاد الح 

 :VM (Vitelline membraneاتحاد الحیوان المنوي بغشاء المح ( -٣

المرحلة االخیرة من اختراق الحیوان المنوي للبویضة تتضمن اتصال راس الحیوان المنوي مع سطح غشاء       

دءا من هذه المرحلة تبدا عملیة تنشیط البیضة دقیقة وتعد هذه المرحلة مهمة جدا ألنه ب ٣٠المح والتي تستغرق 

 Cytoskeletal coatواستیقاظها من سباتها. ویكون راس الحیوان المنوي مغطى بالغطاء الهیكلي الخلوي 

) PTوالتي یتم ازالتها في هذه المرحلة حیث یحتوي ( Perinuclea theca (pT)وغطاء القراب المجاور للنویة 

 ویعتقد انه مسؤول عن اعطاء بعض االشارات لغرض تنشیط البویضة.على عامل منشط للبویضة 

 :pronucleus formationتكوین النواة االبتدائیة  -٤

من بین التغیرات الناجمة عن تنشیط البویضة في بعض االنواع مثل االبقار والخنازیر هو انكماش حجم      

وفي الوقت نفسه فان راس الحیوان المنوي  Perivitelline spaceالمح وطرح السوائل المحیطة بحیز المح 

الموجود داخل المح ینتفخ ویكتسب قوام هالمي ویفقد شكله الخاص والتركیب النهائي له یماثل نواة الخلیة 

 .Male pronucleusالجسمیة ویطلق علیه النواة االبتدائیة الذكریة 

البیضة حال دخول الحیوان المنوي ثم یلیها تكوین النواة في اكثر االنواع فان الجسم القطبي الثاني یخرج من      

االبتدائیة االنثویة والتي تماثل النواة االبتدائیة الذكریة ظاهریا من حیث النویات وتكوین الغشاء النووي. وتتطور 

 كال النواتین االبتدائیتین في الوقت نفسه ثم یزداد حجمها الى عدة اضعاف في غضون ساعات وهما یمثالن

 المادة الوراثیة لكل من الذكر واالنثى.

 



 

 :Gametes syngamyاقتران االمشاج  -٥

ة االولیة الذكریة واالنثویة والتي تحصل بعد عملیة تنشیط البویضة ویالحظ فیها ما لو مبوهي عملیة اندماج األ

 یلي

  Vetelusتقلص  -١

 Perivitelline spaceخروج بعض السوائل الى فراغ حیز المخ  -٢

تضخم حجم الحیوان المنوي واكتسابها شكل جیالتیني ویعتقد ان هذه العملیة تقع تحت تأثیر العامل المنشط  -٣

للنواة االبتدائیة الذكریة، وعلى الرغم من صغر المساحة التي یدخل منها الحیوان المنوي الى البویضة وتقدر 

 مجموعة من التغیرات على سطح البویضة % من مساحة البویضة اال انها قادرة على احداث٠.٠٠٢بحوالي 

 

 عملیة دخول الحیوان المنوي للبیضة

 

 

 

 



 

 :Syngamyعملیة االقتران 

النواة الذكریة واالنثویة تباشران االقتران بعد مدة وجیزة حیث یحدث بعض االنكماش وااللتحام بینهما ثم      

ساعة وكلما  ١٥- ١٠تختفي النواتین واالغشیة النوویة. العمر الكلي للنواة االبتدائیة في اللبائن یمتد على مدى 

سیمات الصبغیة لألبوین والتي تحدد فیما بعد لتكوین اقتربت نهایة االنشطار االول یبدا ظهور مجموعتان من الج

مجموعة واحدة وهذه المرحلة تمثل الطور االول من االنشطار الخیطي االول وكما هو الحال في اي انقسام 

خیطي فان كل جسم صبغي ینشطر طولیا وتنفصل االنصاف باتجاه النهایة المعاكسة للمغزل االنشطاري. وبذلك 

 Early embryoتسلك انشطارها االول إلنتاج اول خلیتین وتدعى المضغة او الجنین المبكر فالبیضة المخصبة 

وكل من هذه الخلیتین تحتوي على ضعف العدد االصلي من الكروموسومات الممیزة للنوع اذ ان نصفها اشتقت 

اختراق الحیوان المنوي  من البیضة والنصف االخر من الحیوان المنوي والمدة التي یستغرقها االخصاب ابتداًء من

 ساعة في االغنام. ٢١-١٦ساعة في االبقار،  ٢٤-٢٠للبیضة ولغایة الطور االنتقالي لالنشطار االول هي 

 

 :Poly spermyتعدد الحیوانات المنویة 

ولكن عندما یتم دخول اكثر من  ZPفي المعتاد فان حیوان منوي واحد قادرا على اختراق المنطقة الشفافة      

وان منوي تدعى الحالة بتعدد الحیوانات المنویة ویكثر حدوثها في الطیور وهي نتیجة اتحاد نویتین اولیتین حی

) وقد تعیش Triploidy )3Nللذكر مع نویة اولیة لألنثى ومن ثم ینتج عنها بیضة مخصبة ثالثیة األنویة تدعى 

 لحمل في االرانب.لمدة معینة من الحمل ثم تهلك وقد لوحظ انها تعیش الى منتصف ا

 

 :Block of poly spermyمنع ظاهرة تعدد دخول الحیوانات المنویة الى البویضة 

 هناك عدة طرق لمنع هذه الحالة منها

المنع السریع لتعدد دخول الحیوانات المنویة والتي تشمل تغیر في الشحنة الكهربائیة لغشاء البویضة ویطلق  -١

وتكون هذه العملیة واضحة في الحیوانات التي یحصل فیها االخصاب خارج الجسم  Electrical blockعلیها 

 مثل قنفذ البحر



 

المنع البطيء لتعدد دخول الحیوانات المنویة والتي تكون بتغییر بروتین معین في غشاء البیضة وبذلك  -٢

 Corticalفي اللبائن یصبح الحیوان المنوي غیر قادر على االتصال بغالف البیضة، وتسمى هذه الطریقة 

reaction  اذ انه بمجرد اتحاد الحیمن بالبیضة یؤدي الى تحرر الحبیبات القشریة الموجودة في قشرة البیضة

 بعملیة الطرح الخارجي وتؤثر في المنطقة الشفافة والمح وتمنع دخول حیامن جدیدة
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