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 الوادة : فسلجه تناسل وتلقيح اصطناعي                                      كــليت الزراعــت          \جاهعت االنبار 

 سادستال الجزء النظري : الوحاضرة                                                         ي  قسن االنتاج الحيوان

  التدريسي : أ.م. د. ثائر رشيد هحود                                                            الورحلت  / الثالثت    

 

 Fertilization and pregnancyاإلخصاب والحمل  
لغرر الحلولرررى لفارررتلاسررة عللية رررا ملفةل رررملزلررة لررررللحل ررر ى  لن ررة عل ررر  لحلورررر لحليررة  لررررللاررر ل

لرررايةف ل ررررللحلريرررللن رررة علاررر لررررللر ررر ا لحللاقررر  لىح  لرررة للاق ورررول رررىح لةرررةللاق  لحلاة  ررر لحىلحا
ىحألاثررر لررررلل لررر لحلليارررىللترررة   لللفارررتللر رررنلحاةقرررة لحلغ ررر لحلوىحرررر لةةل ررر فملحلررايرررمللغررر الحل رررة ل

لح   ح لحلرية  ل.
  Fertilizationاإلخصاب 

رررللتيررةعليقرر لحلةرر الح لفيرر لحللةررى ال ررلللحللقررةالحلةى  ررملرررللتةرر ليية ررملحلقرررالحلىحتررال رر لحل ررن لحأل  رر ل
ليلق لحلةى  ملإلتلز س لتيةعلليق لحلة الةةل ةهلحلر وللةس ر لو ارملحألىر ح لحلرى رى عل ر لحلقررالىلقار ل
حل  ررا للقيررةعليقرر لحلةى  ررة لى ةرر ىلحلليقرر لحلةى  ررة ل قرراللورر ل رر ا علحلي رىيررة لحل ررل  ى   ملح لحلل

ل.حيلقة لحلةى  مل ال لتيةعلحلة ال ة عل  فمحي سةالحا ل ى  ية لن ة علحلة ى  ل  ىللل لؤ  لإلتلنل
حا لة لفة عل ول ل  ل ن لحارةىاللقيةعلحلة الةةلق  لرلليقاملحللقة لحارةىالةةلة نخلىحلل ل اار ل

ل.Ampullary isthmus junctionفا يةل
ال لر ى ىرةلحلو ىحية لحلريى مللاةةئلللال  لحلو املى ن لرللاةتليةلحلل لل ةف ىةل  للاقر  لحلةى  رمل ر

لةةلة ةخل.
 Sperm capacitationتكيف الحيوانات المنوية 

حلرقلررى لىررىلي ررولحلو ىحيررة لحلريى ررمل ح رر لحل يررةنلحللية ررا لحايثررى لةلحلو ىحيررة لحلريى ررمللاررىللرغاررةعل
لة   لرللحلة ىل ية لىت للرللى هلحلة ىل ية لل   لحلو ىحللحلريى ل  لفرا ملحأل لة 
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لى ررر لفىحرررر لر رررة عللالا رررجلررررلل ررررييةلر رىفرررملررررللحلة ىل يرررة للريرررالفرا رررملى ررر لحلةالنررررةلحلريى رررمل
حا لة لل ل ل   لحللل   لحلو ىحية لحلريى ملر وارملحللا رجل نحلرملة رالىر هلحلة ىل يرة لىتر للرىو ل
ى ى لة الحاين رة ل  لحل يةنلحللية ا لحايثى لحلل لل ر لفاتللوا ر لحلة ىل يرة لحلرو ارملةةلو رةرلل

حلررتللوا ايررةلى لوررى لةرر ل لحلررتلو ررىحللريررى لتررة  لفاررتلحا لررة لى رر لىرر هلحلسلرر عللررن ح ل رر فمللرؤ  لررة
لحلو رللى ق لفر هلى ل للاىيولف اللارية رملرللتة لحلى ةئ لحل  ةف ملل سلحايثتل.

 ميكانيكية التكيف:
ة الى وسنىرةل ىجل لل لةر لقةاللولحلرى ى عل  لحل وللىتيةعليق لحللEstrogenلىو لحللحا ل ى  ل

لفاتلن ة علح  حنلحاين رة لررةل ن  لرللفرا ملحللا جل.
 رررررةفة ل ررررر لحألةقرررررة للررررر ل ل يلررررر لةلاقررررر  لحلةقررررر علتةررررر لفرا رررررملحاةة ررررررملل6ىحللىررررر هلحل را رررررملللااررررر ل

Ovulationرررررةفملرررررلل يرررررى لفالررررررة لحل رررر ة لل ررررررةللحللا رررررجلل21_21ىحللرررر للارررررىللةورررر ى لررررررلل 
لتلي ةملح لة ل.حلو ىحية لحلريى ملىحلولى لفاتلحفا

لل ر لفرا ملحللا جللغ  ح لحين ر ملىل ا ةمللاوةةرللحىرية:
 ن ة عليسة  ملحاغ  مللااةل  ىل 
 لغ  لل ا  لحاغ  م 
 لي  الحين للحا  ي  ل ة اا نل 
 لوى  لحلة ىل لللproacrosinحلتللacrosinل

ىح  لرررةةيةلررررةللرررلللل ررر الىلرررىو ل ررر لر  رررللحلاةرررةئللإللحلو رررةرللاللارررىللترررة  علفارررتلح لررر ح لحلةى  رررمل
 رررةفملذلى لررر للارررر ى لةوةلرررملل4ل–ل1  ررر حنح لحل يرررةنلحللية رررا لحايثرررى ل ررر لحلررر وللزىلحليس ررر  للىلسلررر عل 

 رةفة لذلررثاللة ر لحللةرى الليرلولحي سة رةل ر ل   رملل6ل  جلةةللا جل.ل لاق  لحلةق علةسل علرلأ  عللرر عل
  رر لزلللل رر ال  رر حنح لحل يررةنلحللية ررا لحأليثررى لحل لررىةمل.لى رر لحلاةررةئللحلر لة  ررملى رر لإللحلو ررةرلل

لولتلللة لتة  علفاتلح  لة ل.
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ىحللا ررجلل  رر لفرا ررمل لرر للاو رررةرللفررلل ررىحئ لحلغرر  لح  رررة  ملحل ا  ررمل و رر ل لى لرر لاللحلوررر رلل
حلرأ ى لرللحلة ةخل ولةجلىىلحأل  لالل   اللسل عللا جل  لحل يةنلحايثى لولرتل ال ر لحلقر  علفارتل

 لة ل لة لل ر لفاتللغ  ح ل اا مل ل   ىلى  ملىا ر ةى رمللور علفارتلحلور رللىحللر ل ور عل  يرةلح 
حياررال لرللررةل لل ا رراملرررللإين رررة لروااررمللا رر لحلورر رللحلقرر  علفاررتلح لرر ح ل ال ررةلحل اررةللحل  ثررىر ل ل

لذ2حااا  لحل  ةف لىرللثللحلاةقملحل سة مللاةى  مل.  ک ل

ل
لحلو رللل  ح لحلةى  مذلز ل ح ل2حل ا ل تلل 

ى  ر لحللا جلفاتلل    للقة ملحلور رللةا  قرملل ري لفرا رملحيسلرةلولر   رةلحين رةلرولحلرواارمللا رر ل ل
ىةةللررةل ل  رر لا  قررولىة رررةلحل ال ررةلحلرو اررملةةلةى  ررم.لىىرر حل س رر ل ررة لى ررى لفىحررر لرةي ررمللالا ررجل

Decapacitationللى ررللىح لرر ح ل ال ررةلزي رر ملحلرر ا .ل رر لحل ررةئ لحلريررى ل لى لرر للريررالحلو ررةرللرررل
ىررررللحليةو رررملحلي رىي رررمل رررةللار رررة لتا ارررملررررللحا رررل ى  لللوسرررنلفرا رررمللا رررجلحلو رررةرلل ررر لحلررر ولل ررر ل
ح يررةعلحلرنحلررملرةة  رريةلارررةلز   رر لرثرر لىرر هلحل  ح ررملفاررتلحأل حيرر ل.لىاة   ررةل ررةللحل رررة ل  رر  لةىترر ل

 رر لىرر حلحلاررى لزىلة رر لحيليةئررولو رر ليررى لحلو ررىحلل.لرةارر لرررللحل رر ى ل رر لورر للإللحللةررى ال ررللل رر لزىح
ىرررلل يررمل رر فملحيلقررة لحلو ررةرلل ح رر لحل يررةنلحايثررى ل خييررةلللرر لرىتررالح  لررة لتةرر لحللةررى الة رر هل

ل ةفة ل لر ا ملحلنرللحلاة  لالل للللا جلحلو ةرلل.
 تنشيط الحيوانات المنوية:
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حلريى مل ح  ل  للحايثتلة  لحنحلرملحلة ىل يرة لحلرو ارملةةلو رةرلللةر حلىر هلللة حلفرا ملحللي  اللاو ىحية 
لحل را مل  لحل وللىحغاةيةل و علةةلة نخلىفرا ملحللي  ال و علةيةلثالعللغ  ح :

 حي رةجلحلغ ة لحل ة لىةالنر ل  لحلو رللرالحلغ ة لحل ة   للالا ى ىل. .2
 حللغ    ل ا لو امل   لحلو رل. .1
 equatorial segmentةpost nuclear capحلو ررىحللحلريررى ل رر لرياقلرر لللغ رر ل رر لغ ررة  .3

 ىلوى ايةلرللرياقملغ  لتةةامللالللة لحلتلرياقملتة  علفاتلحاللة لةةلةى  م.
 التفاعل االكروسومي:

ى لحل را ملحلل لللو  لةرى ةيةلحاين رة لىرللثلل  لا الحلو رىحللحلريرى لحلر  ى لحلرتلحلةى  رملى رال ل
لحين للرللحاين رة لحلوةلملرى ى عل  لرياقملحلا رى ىللىحىللى هلحاين رة :ل21 را مل لو  لى هلحل

 Corna  penetrating enzyme 
 Acrosinحلر نىللفاتلى ئمللproacrosin 
 Hyoluronidase 
لىى هلحألين رة لالللو  لحالفي رةل اىللحلو ىحللحلريى لت   لرللحلةى  مللا للرلللفرا رملحا لرة ل,

 ةفة لة ر لحللسةفر لحاىا ى رىر لثرللليلير ل  ةل لرولة رة للواررولل4_3حلو ىحللحلريى ل اىلل  ة لرلل
لرللتة لحل يةنلحلريةف للأليثتلىا ل ل واللرللتة لحين رة لحلو ىحللحلريى ليس ول

 
 Spermatozoa transportانتقال الحيوانات المنوية 

حلريررررى ل رررر لحل ررررن لحارررررةر للاريةرررر لة يرررررةل رررر لحللاقرررر  ل رررر لوةلررررملحللاقرررر  لحلاة  رررر ل ررررلللح رررر ح لحل ررررةئ ل
لحالايةف ل ةيولرللحلر لة لح  ح لحل ةئ لحلريى لرةة  حل  لة ح ملحل وللحىل  لفي لحل ولل.

حليقررر لحلس رررة ل ارررىلللرررأث  هل ررر للي ررر الو ارررمل  ررر لحلو رررىحللحلريرررى لىل رررل  لح ررر حنح لحل ال رررةلحلاالئ رررمل ررر ل
لس   لو املحلو ىحللحلريى لىحللحلة نخل  ر لاةلر نلللاو ةرلل.حل يةنلحللية ا لحايثى مل  لل
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حرةلحليق لحل   ال  ة ىلحيولة ة للقالة ل وللحايثرتلىتر لثةر لولرى ل لر لولرتلررالحلو ىحيرة لحلريى رمل
لحلر لملحلل لى   ل  لريةا لر لاسملرللحل وللىتيةعلحلة ال.

 Process of fertilizationعممية االخصاب 
ة علفررررللحلوررررة لحار ررررةجلحل ا  ررررملىحار ررررةجلحايثى ررررمل  ال ررررةل ي رررر ملذللاررررى لل رررر  ل   رررر لحا لررررة لفةرررر

.حلةى  ررة لىحلو رررةرلللولررى لفارررتليلررجلحل ررر  لحالررا لررررللحلا ىرى ررىرة لىحللحلوة ىررررةل ررؤ  لحلرررتل
لحلل للولى لفاتلحل   لحالا لرللحلا ىرى ىرة ل.لzygoteلاى للحلة  ملحلر لةمل
لل اىح لحللةل مل:ىل ر لفرا ملحا لة لح

 رىتالحلة  ملىوةلليةل .2
 رىح يملحلو ىحللحلريى لرالحلة  مل .1
   ى لحلو ىحللحلريى لحلتلحلة  مل .3
 ة ح مللاى للحليىحعلحل    عل .4
 حتل حللحار ةج .5

لحللفرا ررررررررررررررررررررمل  ررررررررررررررررررررى لحلو ررررررررررررررررررررىحللحلريررررررررررررررررررررى ل رررررررررررررررررررر لحلة  ررررررررررررررررررررملل ررررررررررررررررررررر لحلر حورررررررررررررررررررر لحال ررررررررررررررررررررمل:
ل_ح ل ح لحلو ىحللحلريى للا ال ةلحل اةر مل:2

حلو ىحيرررررررة لحلريى رررررررملا  قيرررررررةل رررررررال لالارررررررملحل ال رررررررةلحل اةر رررررررمل  ررررررر لورررررررة لى ى ىرررررررةلذ.حيرررررررن لللح لل ررررررر 
Hyaluronidaseارررىللريررررةل ررر ل  رررى لحىلح لررر ح لحلو ىحيرررة لحلريى رررمللالارررملحل ال رررةلحل اةر رررمل.حررررةلل 

حلرى ررى ل رر لرياقرملحل  ررللحلا  رر ل  رري لل((CPEةةلي رةمللرياقررملحااا رر لحا ر ةف ل   لقرر لةررةللحايرن لل
ل  لر ى لحلو ىحللحلريى لرللى هلحلرياقمل.

ل_  ى لحلو ىحللحلريى لرلل ال لحلراقملحل سة مل:1
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حلو ىحية لحلريى ملللل لررالحلرياقرملحل رسة ملررلل رال لى رى لر رلقةال لفارتل را لىر هلحلاةقرملىلرؤ  ل
غ  لىر هلحل را رملح ىية لحلاةل  ىلل ى حلريرةلاللرة لحلو رىحللحلريرى لحلرلا رجلررالحلراقرملحل رسة مل.ىل رل

ل ت قم.ل12
ل_حلوة لحلو ىحللحلريى لةغ ة لحلر 3

حلر واملحا   علرللح ل ح لحلو ىحللحلريى للاةى  مللل رللحللة لحلو ىحللحليى لررال را لغ رة لحلرر ل
 ت قررملىل رر لىرر هلحلر واررملريرررول رر حلأليررولةرر حلرررللىرر هلحلر واررمل ررلة زلفرا ررمللي رر ال32ىحللرر لل ررلغ  لل
ل يةلرلل ةةليةلحلة  ملىح ل قة

للاى للحليىحعلحاةل حئ مل: -ل4
رللة للحللغ  ح لحلية ررملفير للي ر الحلةى  رملىرىلحياررةالو رللحلرر لىار  لحل رىحئ لحلرو ارمل ر لو رنل
حلر لى  لحلىت ليس ول ةلل حسلحلو ىحللحلريى لحلرى ى ل ح  لحلر ل يلسخلى ال  لتىحللغالر لىحلل ا ر ل

لحاةل حئ ملحل ا  مل.لحلييةئ للول اا لفا ولةةليىحع
فيرر ل  ررى لحلو ررىحللحلريررى للاة  ررملللاررىللحليررىحعلحاةل حئ ررملحايثى ررملىحللرر للرةثرر لحليررىحعلحاةل حئ ررملحل ا  ررمل

ل. ةى  ةلرللو عليى ة لىلاى للحلغ ة لحليىى ل
لحتل حللحار ةجل:ل-ل5

ا مللي ر الحلةى  رملى ر لحاةقرة لىى لفرا ملحي رةجلحايى ملحاىل ملحل ا  ملىحايثى ملىحلل ل ول لة  لفر
ل الو لرةل أل ل:

  Vetelus_لقا للل1
لPerivitelline  space  ىجلة الحل ىحئ لحلتل  حغلل_2
 


