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 Gametogenesis   تكوٌٍ االيشاج

 ػجبسح ػٍ انزحٕالد انزٙ رحذس نهخالٚب انطالئٛخ انغشصٕيٛخ الَزبط خالٚب يزخصصخ.

 رؼزجش ْزِ انؼًهٛخ أٔنٙ خطٕاد ركٍٕٚ انصغبس.

 Gametesاأليشاج :

)عُغٛخ( ،رُزمم يٍ خالنٓب انصفبد انٕساصٛخ يٍ انٕانذٍٚ. رزضًٍ اخزضال ػذد   خالٚب رُبعهٛخ

رحزٕ٘ ػهٗ َصف ػذد انكشٔيٕصٔيبد  ٔثبنزبنٙ انكشيٕعٕيبد انٙ انُصف فٙ االيؾبط انًزكَٕخ

(N.احبدٚخ انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ ) 

رزضًٍ ئَزبط َٕػٍٛ يٍ  Primordial germ cells (PGCs) رُؾأ يٍ انخالٚب انغشصٕيٛخ االٔنٛخ

 :االيؾبط

 Spermatogenesis   ػًهٛخ ركٍٕٚ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ-1

 Oogenesis    ػًهٛخ ركٍٕٚ انجٕٚضبد-2

                                                                       

                                             

اال نٍ (    اندس ويٍ )َش   ان  ٌا ان ُا هٍ  

Primordial Germ Cells (PGCs)

 

 :َش   انًُا م •

رُؾأ انًُبعم فٙ انفمبسٚبد يٍ انطجمخ انًزٕعطخ ) انًٛضٔدٚشو ( حٛش ٚزكٌٕ انًُغم كجشٔص  •

 Germinal orصغٛش يٍ انكهٛخ انغُُٛٛخ ٚؼشف ثبنحٛذ انزُبعهٙ أٔ انؼشف انغشصٕيٙ )

genital  ridgeٔاألَغبٌ  11( صى ٚجذأ ُٚفصم ػٍ انكهٛخ انغُُٛٛخ ثبنزذسٚظ )فٙ انفأس فٙ انٕٛو

 (.6األعجٕع 

 حٛش رٓبعش ئنّٛ انخالٚب انزُبعهٛخ أٔ انغشصٕيٛخ األٔنٛخ فٙ يشحهخ يجكشح يٍ انزكٍٕٚ انغُُٛٙ.  •
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ؾشح عًٛكخ (: ٚزكٌٕ يٍ يُطمزٍٛ ل Undifferentiated gonad) انًُسم غٍس انً ًاٌص •

 ( medulla( ٔيُطمخ انهت داخهٛخ )Cortexخبسعٛخ )

  Primitive Sex Cords)رُزؾش فٙ يُطمخ نت انًُغم حجبل عُغٛخ أٔنٛخ) •

 ( :XYركٍٕٚ انخصٛخ : ئرا كبٌ رشكٛت عُظ انغٍُٛ ركش )  •

 فاٌ لؾشح انًُغم غٛش انًزًبٚضرضًش ٔٚضداد نت انًُغم  •

 (. (Seminiferous tubulesجبد انًُٕٚخ رًُٕ انحجبل انغُغٛخ نزكٌٕ األَٛجٛ •

  (Spermatogonia)رزحٕل انخالٚب انزُبعهٛخ األٔنٛخ فٙ انًُغم ئنٗ أيٓبد انًُٙ

                                             

                                         

                             

             

Gonad Formation

 

 

 تكوٌٍ انًبٍض

 ( :XXئرا كبٌ انزشكٛت انكشٔيٕعٕيٙ نغُظ انغٍُٛ أَضٗ ) 

 فاٌ  عًك لؾشح انًُغم رضداد فٙ انحغى ٔٚضًش نت انًُغم  -

 ركٌٕ األَٛجٛجبد انًُٕٚخ  ٔػذويًب ٚإدٖ انٗ رالؽٙ انحجبل انغُغّٛ  -

 . (Oogonia)رزحٕل انخالٚب انزُبعهٛخ األٔنٛخ فٙ انًُغم ئنٗ أيٓبد انجٛض -

 فٛزحٕل انًُغم غٛش انًزًبٚض انٗ يجٛض.

 Gametesاأليؾبط :

 هٛخ  )عُغٛخ( خالٚب رُبع
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 رُزمم يٍ خالنٓب انصفبد انٕساصٛخ يٍ انٕانذٍٚ  

  Haploid( احبدٚخ انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ Nرحزٕ٘ ػهٗ َصف ػذد انكشٔيٕعٕيبد ) 

    . Primordial germ cells (PGCs)رُؾأ يٍ انخالٚب انغشصٕيٛخ االٔنٛخ  

 

 :تكوٌٍ انحٍواَات انًُوٌ 

فٙ انخصٛبد، حٛش ٚزكٌٕ َغٛظ انخصٛخ يٍ ػذد كجٛش يٍ االَجٛجبد أٔ ٚزى ركٍٕٚ االيؾبط انًزكشح 

 انمُٛبد انًُٕٚخ يٍ ايٓبد انًُٙ انزٙ داخهٓب ػذد الحصش نّ يٍ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ.

 :َش   ان  ٌا ان ُا هٍ  )   اندس ويٍ ( اال نٍ 

 يُش ها:

 :فٙ انضذٚٛبد

طمخ ػُك كٛظ انًح نهغٍُٛ )رظٓش فٙ انٕٛو انضبيٍ رُؾأ يٍ خالٚب انطجمخ انذاخهٛخ )اَذٔدٚشيّٛ( فٙ يُ

/عٍُٛ اإلَغبٌ ٚكٌٕ  12فٙ انٕٛو  5111صى رضداد  111يٍ ػًش انغٍُٛ فٙ انفأس ٔٚكٌٕ ػذدْب ~

 اؽٓش 5يهٌٕٛ ثؼذ 7صى رضداد انٗ  3ػذدْب ثضغ يئبد فٙ األعجٕع 

 :فٙ انطٕٛس

عبػخ يٍ رحضٍٛ  56رجذأ فٙ انظٕٓس ثؼذ رُؾأ يٍ انطجمخ انغفهٛخ نهشْم انجذائٙ أيبو يُطمخ انشأط ٔ

 يٍ انزحضٍٛ. 3ثٛض انذعبط ٚكٌٕ ػذدْب لهٛم صى رضداد فٙ انٕٛو 

 : فٙ انجشيبئٛبد

 رُؾأ فٙ انًُطمخ انجطُٛخ انخهفٛخ نهًٛضٔدٚشو.

رٓبعش انخالٚب انزُبعهٛخ األٔنٛخ يٍ خالل انحشكخ األيٛجٛخ فٙ انفشغبد ثٍٛ انخهٕٚخ ئنٗ اٌ رصم ئنٗ 

 غم غٛش انًزًبٚضًُانذو صى رغزمش فٙ انرٛبس 

 :تكوٌٍ   تًاٌص انًُا م 

 َؾأح انًُبعم:

رُؾأ انًُبعم فٙ انفمبسٚبد يٍ انطجمخ انًزٕعطخ ) انًٛضٔدٚشو ( حٛش ٚزكٌٕ انًُغم كجشٔص صغٛش يٍ 

أ ( صى ٚجذGerminal or genital  ridgeانكهٛخ انغُُٛٛخ ٚؼشف ثبنحٛذ انزُبعهٙ أٔ انؼشف انغشصٕيٙ )

 (.6ٔاألَغبٌ األعجٕع  11ُٚفصم ػٍ انكهٛخ انغُُٛٛخ ثبنزذسٚظ )فٙ انفأس فٙ انٕٛو

 حٛش رٓبعش ئنّٛ انخالٚب انزُبعهٛخ أٔ انغشصٕيٛخ األٔنٛخ فٙ يشحهخ يجكشح يٍ انزكٍٕٚ انغُُٛٙ.

(: ٚزكٌٕ يٍ يُطمزٍٛ لؾشح عًٛكخ خبسعٛخ  Undifferentiated gonad) انًُغم غٛش انًزًبٚض

(Cortex( ٔيُطمخ انهت داخهٛخ )medullla رُزؾش فٙ يُطمخ نت انًُغم حجبل عُغٛخ .)

 Primitive Sex Cords)أٔنٛخ)

 ( :XY ركٍٕٚ انخصٛخ : ئرا كبٌ رشكٛت عُظ انغٍُٛ ركش )
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فاٌ لؾشح انًُغم غٛش انًزًبٚضرضًش ٔٚضداد نت انًُغم.رًُٕ انحجبل انغُغٛخ نزكٌٕ األَٛجٛجبد 

(. رزحٕل انخالٚب انزُبعهٛخ األٔنٛخ فٙ انًُغم ئنٗ أيٓبد (Seminiferous tubulesانًُٕٚخ

 . رؾًم ػًهٛخ ركٍٕٚ االيؾبط انزكشٚخ صالصخ يشاحم: (Spermatogonia)انًُٙ

    Multiplication phase يشحهخ انزكبصش أٔ انزضبػف -1

 Growth phase انًُٕ يشحهخ -2

 Maturation phase انُضظ يشحهخ -3 

 :سيسحه  ان كا 

ثؼذ ٔصٕنٓب انٗ انًُغم فٙ انًشحهخ   PGCs  Primordial germ cells انخالٚب انغشصٕيٛخ االٔنٛخ

خالٚب أيٓبد  -انغُُٛٛخ رضداد فٙ انؼذد صى رزحٕل ئنٗ ايٓبد انًُٙ

 (Multiplicationرزضبػف ثبالَمغبو انًزٕرٙ غٛش انًجبؽش)    Spermatgonia    انًُٙ

 (:Growth Phaseيسحه  انًُو ) 

     Primary Spermatocytes   انخالٚب انًُٕٚخ اإلثزذائٛخ ركجش ٔرضداد فٙ انحغى ػُذ انجهٕؽ نزؼطٙ

 :يسحه  انُضح

رذخم يشحهخ اإلَمغبو اإلخزضانٙ األٔل         Primary Spermatocytes   انخالٚب انًُٕٚخ اإلثزذائٛخ 

(Meiosis I ) 

ب كم كشٔيٕعٕيٍٛ يزؾبثٍٓٛ نٛكَٕب االعغبو فٙ انطٕس انزًٓٛذ٘ األٔل ٚمزشٌ فٛٓ 

ٔرحصم ػًهٛخ انؼجٕس.ركًم انخالٚب انًُٕٚخ اإلثزذائٛخ اإلَمغبو اإلخزضانٙ األٔل Tetrades انشثبػٛخ

 Secondary Spermatocytes انخالٚب انًُٕٚخ انضبَٕٚخ.نزؼطٙ انخالٚب انًُٕٚخ انضبَٕٚخ

 فٙ انخالٚب انًُٕٚخ اإلثزذائٛخ كبَذ  رحزٕ٘ ػهٗ َصف ػذد انكشيٕعٕيبد انزٙ - 

انط ئع  ـ ( نزؼطٙ : Meiosis II ركًم انخالٚب انًُٕٚخ انضبَٕٚخ األَمغبو األخزضانٗ انضبَٙ ) -

 : ( (Spermatidsانًُوٌ 

 ٔانزٙ رحزٕٖ ػهٗ َصف ػذد انكشٔيبرٛذاد /صى ٚحصم نٓب رحٕل َطفٙ دٌٔ اَمغبو خهٕ٘
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    ان ًٍص    ان فسٌق:  Spermiogenesis ان حول انُطفً

 :Differentiation Phase    يشحهخ انزًبٚض انُطفٙ

أٔ  Metamorphosis ثؼذ ركٍٕٚ انطالئغ انًُٕٚخ ٚحذس ػذد يٍ انزغٛشاد رغًٙ انزحٕل أٔ انزًٛض

.Defferentation 

رحٕس انزشاكٛت انًطهٕثخ انزٙ رغؼم ٔانزٙ رؼُٙ انزخهص يٍ ػذد يٍ انزشكٛت غٛش انضشٔسٚخ يغ 

 انحٕٛاٌ انًُٕ٘ لبدس ػهٙ انحشكخ ٔاالخصبة.

(يٍ انؾكم انخهٕ٘ انؼبد٘ انكشٔ٘ انٗ انؾكم انًؼشٔف Spermatidsْٙ رحٕل انطالئغ انًُٕٚخ )

 نهحٕٛاَبد انًُٕٚخ راد سأط ٔػُك ٔرٚم .ٔرنك ثذٌٔ اَمغبو خهٕ٘ نهطالئغ انًُٕٚخ ٔرزى ػهٗ يشاحم :

هخ عٓبص عٕنٙ ٔركٍٕٚ حجٛجبد لًخ انًُٛخ فٙ انحٕٚصالد ٔانحجٛجخ األخشٖ نهغغى انًشكض٘ يشح -1

 ركٌٕ ثبإلرغبِ االخش ركٌٕ ثذاٚخ انزٚم

 يشحهخ انكٕح :ٔاَغذال انحٕٚصالد ػهٗ انُٕاح نزكٌٕ كٕح انشأط. -2

م انُٓبئٙ نشأط ( ٔرحٕس انُٕاح نزأخز انؾك Acrosomesيشحهخ ركٍٕٚ لًخ انًُٛخ أٔ انغغى انمًٙ) -3

 انحٕٛاٌ انًُٕ٘ ٔاَحصبس انغٛزٕثالصو.

 يشحهخ انُضٕط ٔاعزطبنذ انحٕٛاٌ انًُٕ٘ ٔركٍٕٚ انؼُك ،ٔفّٛ انًزٕٛكُذسٚب ًٔٚزذ انزٚم -4

 )حٛش رُكًؼ انُٕاح ٔرصجح اكضش كضبفخ ٔركٌٕ سأط انحٕٛاٌ

 ٔرزخهص انخهٛخ يٍ يؼظى انغٛزٕثالصو

 نشأط انحٕٛاٌ يكَٕب انغغى انمًٙ.(ٔٚزغًغ عغى عٕنغٙ فٙ انطشف االيبيٙ 
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              Spermiogenesis

 

 خ ٌا  ٍستونً : 

خالٚب عغذٚخ رحًٙ ٔرغز٘ انخالٚب انغُغٛخ فٙ األَٛجٛجبد انًُٕٚخ طشفٓب ػهٗ انغؾبء انمبػذٖ نألَٛجٛجخ  

ثٓب سؤٔط انًُٕٚخ ٔطشفٓب األخش ًٚزذ انٗ انزغٕٚف انذاخهٙ حٛش رٕعذ ثٓب كٕٓف نٕٛثشكٍ رٕعذ 

انحٕٛاَبد انًُٕٚخ رخهص سأط انحٕٛاٌ انًُٕ٘ يٍ ثمبٚب انغٛزٕثالصو لجم اَطالق انحٕٛاٌ انًُٕ٘ فٙ 

 رغٕٚف األَٛجٛجخ انًُٕٚخ.

 :تسكٍب انحٍواٌ انًُوي

انحٕٛاٌ انًُٕ٘ ػجبسح ػٍ خهٛخ يزخصصخ يزحشكخ نٓب انمذسح ػهٙ انغجبحخ فٙ انغبئم انًُٕ٘. ٚخزهف 

انحغى ٔؽكم انشأط فمذ ٚكٌٕ خٛطٙ أٔ يًذٔد أٔ ثٛضبٔ٘ أٔ ايٛجٙ. ٚزفبٔد انحٕٛاٌ انًُٕ٘ فٙ 

 يى فٙ انضفبدع.2يٛكشٌٔ فٙ االَغبٌ أٔ  61-51انحٕٛاٌ انًُٕ٘ فٙ انحغى فمذ ٚكٌٕ 

 :انًُوي يٍ االخصاء ان انٍ  ٌ كوٌ انحٍواٌ

 Head انشأط -1

  Tail انزٚم -2 

 ز ض انحٍواٌ:

 خطبفٙ )فئشاٌ(.  سأط انحٕٛاٌ انًُٕ٘ يفهطح ٔيغزذٚش كًب فٙ االَغبٌ أٔ ٚكٌٕ

حٛش  Acrosome ٚحزٕ٘ انشأط ػهٙ َٕاح ثٛضبٔٚخ. نهشأط عضء ايبيٙ يذثت ٚغًٙ االكشٔعٕو

 ٚغطٙ انُٓبٚخ االيبيٛخ نهُٕاح.

ْٔٙ ػجبسح ػٍ كٛظ غؾبئٙ سلٛك يضدٔط انغذاس ٕٚضغ فٙ طجمبد فٕق انُٕاح اصُبء انًشاحم االخٛشح 

 يٍ ركٍٕٚ انحٕٛاٌ انًُٕ٘.

http://www.blogger.com/%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%8A.ppt
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 ٚحزٕ٘ ػٙ اَضًٚبد يحههّ نهجشٔرُٛبد ٔرهؼت ديشا حٕٛٚب اصُبء يشٔس سأط انحٕٛاٌ نهجٕٚضخ.

 االَضًٚبد رؾًم :

 Acrosin اَضٚى االكشٔعٍٛ -1

 Zonalysine اَضٚى انضَٔبالعٍٛ -2 

 Hyaluronidase اَضٚى انٓٛبنٕٛسَٔٛذاص-3 

 ذٌم انحٍواٌ انًُوي

ٚؼزجش انزٚم ْٕ انًغئٕل ػٍ حشكخ  ٚزكٌٕ انزٚم يٍ ػُك لصٛش ٚشثظ سأط انحٕٛاٌ ثجمٛخ انزٚم.

 ٚؾًم انزٚم االعضاء انزبنٛخ: يٛكشٌٔ(. 5-4انحٕٛاٌ)

 Middle piece نزٚم انٕعٛظا -1

 principal piece انزٚم انشئٛغٙ -2

 End piece انزٚم انُٓبئٙ. -3

 Middle piece انرٌم انو ٍط:

انخٛظ انًحٕس٘ انز٘ ًٚزذ  ْٕٔ اعًك عضء. ٚغش٘ فّٛ ْٕ يُطمخ انزٚم ثٍٛ انؼُك ٔانحهمخ )انطٕق(

 ٚب.طٕنٛب ػهٙ ايزذاد انزٚم. ٚحٛظ ثبنخٛظ كًٛخ يٍ انًٛزٕكَٕذس

      principal piece اندصء انسئٍسً:

ثّ غالف نٛفٙ ٕٚفش صجبد انؼُبصش  ًٚزذ انٙ لشة َٓبٚخ انزٚم. ٔٚزكٌٕ يشكضٚب يٍ انخٛظ انًحٕس٘.

 االَمجبضٛخ فٙ انزٚم.

     End piece انقطع  انُهائٍ :

انًحٕس٘ يغطٙ رؼزجش الصش يُطمخ فٙ انزٚم. رمغ خهف انغالف انهٛفٙ ٚحزٕ٘ فمظ ػهٙ انخٛظ 

 ثبنغؾبء انجالصيٙ. رزصم ثّ اْذاة رغبػذ ػهٙ انحشكخ.

)حٛش رحزٕٖ ػهٗ انًٛزٕكُذسٚب ألَزبط انطبلخ نهحشكخ ٔانغغًٛبٌ انًشكضٚبٌ ٔٚغبػذاٌ فٙ ركٍٕٚ 

 خٕٛط انًغضل(
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 انُضوج انفسٍونوخً نهحٍواَات انًُوٌ 

 Sperm maturation 

ٚخ ركٍٕٚ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ ٔاَطاللٓب رغٕٚف داخم األَٛجٛجبد انًُٕٚخ فٙ انخصٛخ ركٌٕ غٛش ػُذ َٓب

 لبدسح ػهٗ اإلخصبة

نزنك فآَب رحزبط انٗ انُضٕط انفغٕٛنٕعٙ داخم انخصٛخ فٙ يُطمخ انجشثخ)سأط ٔعغى ٔرٚم انجشثخ( 

فغٕٛنٕعٛخ صى رخضٌ داخم رٚم ٔانز٘ ركزغت ثّ صٚبدح فٙ انحشكخ ٔرحذس ثؼض انزغٛشاد انزشكٛجٛخ ٔان

 انجشثخ ٔرأخز انؾكم انُٓبئٙ نٓب لجم خشٔعٓب انٗ خبسط انغغى .

 ع ق  انهسيوَات ب كوٌٍ األيشاج

 أٔال :ػاللخ انٓشيَٕبد ثزكٍٕٚ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ

 Gonadotrophin releasingػُذ انجهٕؽ ٔرحذ رأصٛش انٓشيٌٕ انًطهك نهٓشيَٕبد انزُبعهٛخ )

hormone(GnRH  ٔانز٘ ٚفشص يٍ عشٚش انًٓبد)  ( ثبنًخHypothlumus  ٗٔانز٘ ٚؼًم ػه )

 Gonadotrophinرُجٛخ انفص األيبيٙ نهغذح انُخبيٛخ نكٙ رفشصْشيَٕبرٓب انزُبعهٛخ )

hormone:ْٙٔ) 

 (:Follicle Stimulating Hormone(FSH)) انٓشيٌٕ انًحفض نًُٕ انحٕٚصالد -1 

( Spermatogensis انخصٛخ)األَٛجٛجبد انًُٕٚخ( فٛؼًم ػهٗ ركٍٕٚ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ )ٔانز٘ ُٚجّ 

( ئرا صاد ركٍٕٚ انحٕٛاَبد  Inhibin فٛٓب ، ٔكزنك رمٕو خالٚب عٛشرٕنٙ ثافشاص ْشيٌٕ انًضجظ )

 انًُٕٚخ فٙ األَٛجٛجبد انًُٕٚخ.

 انٓشيٌٕ انًُجّ نهخالٚب انجُٛٛخ )خالٚب نٛذط (

(Interstitial cell- stimulating hormone (ICSH) or LH)  ) 
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 Testostrone( انزغزبعزشٌٔ ) Androgenٔانز٘ ٚؼًم ػهٗ رُجٛٓب نكٙ رفشص ْشيٌٕ انزكٕسح )

hormone انًغئٕل ػٍ انصفبد انزُبعهٛخ انزكشٚخ يٍ خؾَٕخ انصٕد ًَٕٔ انؼضالد ْٕٔ )

كم انُٓبئٙ نهحٕٛاٌ انًُٕ٘ ٔغٛشْب. كًب اَّ ٚؼًم ػهٗ رحٕل انطالئغ انًُٕٚخ انٗ انؾ

( Spermiogenesis ) 

 

 :تُظى افساش انهسيوَات فً انركس

( فٙ انذو أ صاد ركٍٕٚ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ فٙ انخصٛخ Inhibinئرا صاد ْشيٌٕ انزغزبعزشٌٔ ٔانًضجظ )

( ٔكزنك اٚمبف افشاص GnRH فاٌ رنك ٚؼًم ػهٗ رضجٛظ افشاص انٓشيٌٕ يٍ عشٚش انًٓبد ثبنًخ )

ٓشيٍَٕٛٛ يٍ انفص األيبيٙ نهغذِ انُخبيٛخ )انٓشيٌٕ انًُجّ نزكٍٕٚ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ ٔانٓشيٌٕ ان

( فُٛخفض انزغزبعزشٌٔ ثبنذو ٔٚمم ركٍٕٚ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ فٙ LH&FSHانًحفض نهخالٚب انجُٛٛخ )

 انخصٛخ فزؼبد انذٔسح يشح اخش٘.

                                             

                                         

                              

 تكوٌٍ انبوٌضات:

انحٕٚصالد  يٍ ػذد كجٛش يٍ انًجٛض ، حٛش ٚزكٌٕ َغٛظانًجٛض فٙ انًإَضخ ٚزى ركٍٕٚ االيؾبط

 .انجٛض يٍ ايٓبد انًجٛضٛخ

 رزؾبثّ يشاحم ركٍٕٚ انجٕٚضبد انٗ حذ يب يغ انًشاحم انزٗ رًش ثٓب ػًهٛخ ركٍٕٚ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ

انزٖ ركًم ثّ انخالٚب انجٕٚضٛخ اإلَمغبو  كاٌعدد ان  ٌا انُاتد   انوقت  انً ئال آَب رخزهف ػُٓب فٙ

 األخزضانٙ.

: ٚأخز األَمغبو األخزضانٗ ٔلذ اطٕل حٛش رذخم انجٕٚضبد األثزذائٛخ اإلَمغبو   فًٍ حٍث انف س  

 اإلخزضانٗ ثٕلذ يجكش )اصُبء انًشحهخ انغُُٛٛخ( ٔال ركًهّ ئال ػُذ انجهٕؽ .



 ذكرى عطا ابراهيم  جنة                    د. محاضرات علم ال                               الثانيةالمحاضرة  
------------------------------------------------------------------- 

(11) 
 

ل ٚكزًم فٙ انًجٛض لجٛم انزجٕٚض ٔانضبَٙ غبنجب ٚحذس ثؼذ فبإلَمغبو األخزضانٗ األٔ  يٍ حٍث انًكاٌ 

 انزجٕٚض فٙ لُبح انجٛض اصُبء يشحهخ األخصبة.

: رزكٌٕ ثٕٚضخ ٔاحذح ٔصالس اعغبو لطجٛخ فٙ    يٍ حٍث عدد ان  ٌا انُاتد  يٍ األَقساو األخ صانى

 َٓبٚخ اإلَمغبو اإلخزضانٙ. كًب اٌ َضٕط انجٕٚضخ ٚأخز ٔلذ اطٕل

 :نًبٍضتكوٌٍ ا

 ( :XX ئرا كبٌ رشكٛت عُظ انغٍُٛ أَضٗ )

عًك لؾشح انًُغم رضداد فٙ انحغى ٔٚضًش نت انًُغم. يًب ٚإدٖ انٗ رالؽٙ انحجبل انغُغّٛ   فاٌ 

ٔػذو ركٌٕ األَٛجٛجبد انًُٕٚخ. رزحٕل انخالٚب انزُبعهٛخ األٔنٛخ فٙ انًُغم ئنٗ أيٓبد 

 . انًزًبٚض انٗ يجٛض.فٛزحٕل انًُغم غٛش  (Oogonia)انجٛض

 تشًم عًهٍ  تكوٌٍ االيشاج االَثوٌ       يساحم:

     Multiplication phase يشحهخ انزكبصش أٔ انزضبػف -1

 Growth phase انًُٕ يشحهخ -2

 Maturation phase انُضظ يشحهخ -3 

                                                                      

                                              

 :يسحه  ان كا س

( انًٓبعشح PGCsاألَضٗ يٍ انخالٚب انغشصٕيٛخ أٔ انزُبعهٛخ األٔنٛخ )انجٕٚضبد انزٙ فٙ يجٛض   رُؾأ

انٗ انًُغم غٛش انًزًبٚض حٛش رغزمش فٙ لؾشح انًُغم )انًجٛض ( ٔرزحٕل ئنٗ ايٓبد انجٛض 

(Oogonia ~( ٔرزكبصش فٙ انؼذد ثٕاعطخ األَمغبو غٛش انًجبؽش )7.) رزغًغ ايٓبد  يهٌٕٛ خهٛخ

رحزٕ٘  غًٙ اػؾبػ ايٓبد انجٛض رزٕاعذ فٙ االعضاء انًحٛطخ نهًجٛض.انجٛض فٙ يغًٕػبد كضٛفخ ر

 ايٓبد انجٛض ػهٙ انؼذد انًضدٔط


