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 Fertilizationاألخصاب   

ثُبئٛخ  zygoteاالخصبة ْٕ ػًهٛخ ارسبد انُطفخ يغ انجٛعخ ٔانسصٕل ػهٗ انجٛعخ انًخصجخ  

عخ يشزهخ يؼُٛخ يٍ انُعح انًدًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ . رزى ْزِ انؼًهٛخ ثؼذ ٔصٕل انُطفخ ٔانجٛ

 ٔرزصف ثبالرٙ : 

 اعزؼبدح انؼذد االصهٙ يٍ انكشٔيٕعٕيبد يٍ خالل اػبدح انخهػ . 1-

رُشٛػ انفؼبنٛبد انسٕٛٚخ نهجٛعخ ٔدفؼٓب َسٕ انزفهح , ُٚمز انزُشٛػ انجٛعخ انزٙ نٛظ ايبيٓب اال   2-

األَمشاض أ انًُٕ ٔانزًبٚض, فبنجٕٛض غٛش انًخصجخ ال رؼٛش ثؼذ انزجٕٚط اال فزشح لصٛشح لذ 

بػبد ٔرنك نكجش زدًٓب ٔػذو رُبعت زدًٙ انُٕاح ٔانغبٚزٕثالصو , كًب ال رزدبٔص ثعغ ع

رزؼشض انجٛعخ نفمذ انزُظٛى انًًٛض نًكَٕبرٓب ثًشٔس انٕلذ , نزا فأٌ غٕل انفزشح ثٍٛ انزجٕٚط 

 ٚإد٘ انٗ ركٍٕٚ اخُخ يشْٕخ ْٔزِ ازذ اعجبة انزشْٕبد انخهمٛخ فٙ االَغبٌ .ٔاالخصبة 

 

  Antifertilizinوالمخصة المضاد     Fertilizinالمخصة 

ٚزطهت االخصبة اخزشاق انُطفخ نغشبء انجٛعخ ٔاالغشٛخ االخشٖ  ٔاٌ انُطفخ رجمٗ يزصهخ    

يٍ خالل ردشثزّ  1912ػبو  Lilliثغطر انجٛعخ فزشح كبفٛخ الخزشاق ْزِ االغهفخ , الزع انؼبنى  

ٙ يبء انجسش ثؼذ اٌ يشسِ ػهٗ ػهٗ لُفز انجسش زذٔس ردًغ أ رالصٌ نهُطف ثؼذ ٔظؼٓب ف

يغزعذ . ٔركش اٌ انغطبء اندٛالرُٛٙ  –انجٕٛض انزبثؼخ نُفظ انُٕع أ٘ زذٔس رفبػم ظذ 

ٚزًى شكهٓب شكم اندضٚئبد انًٕخٕدح ػهٗ عطر نهجٛعخ ٔعطسٓب يغطٍٛٛ ثدضٚئبد يغزمجهخ 

دضٚئبد ٔان   Fertilizingانُطف , ٔعًٗ اندضٚئبد انًٕخٕدح ػهٗ عطر انجٛعخ ثبنًخصت 

 . Antifertilizinػهٗ عطر انُطفخ ثبنًخصت انًعبد 
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اٌ  عجت زذٔس ظبْشح انزالصٌ نُطف لُفز انجسش ْٕ اَزشبس خضٚئبد انًخصت فٙ انًبء     

ٔسثطٓب نؼذد كجٛش يٍ انُطف فٙ يٕاظغ انًغزمجالد  ْٔزا انزالصٌ َزٛدخ رفبػم كًٛٛبئٙ ثٍٛ 

 يبدرٍٛ ٚشبثّ شكهٓب انمفم ٔانًفزبذ . 

  

 

 ٚزطهت انزالصٌ االرٙ :  

 ٚدت اٌ ركٌٕ انخٕاص انسٛبرٛخ يزشبثٓخ نهًخصت ٔانًخصت انًعبد . 1-

 كبفٛخ ػهٗ عطر انُطفخ . ٚدت اٌ ٕٚخذ انًخصت انًعبد ثكًٛبد  2-

الزع نٛهٙ رالصٌ انُطف ػُذ سؤٔعٓب ْٔزا ٚذل ػهٗ يٕلغ انًخصت انًعبد ثًُٛب ٚخزهف   

فمذ ٚكٌٕ يصذسِ انغطبء اندٛالرُٛٙ ٔانغشبء انًسٙ كًب  ٌ ,يٕلغ انًخصت زغت َٕع انسٕٛا

فٙ ثٕٛض لُفز انجسش أ انغشبء انجالصيٙ فٙ االَٕاع انزٙ الرًهك ثٕٛظٓب غطبء خٛالرُٛٙ فٛغًٗ 

  Jelly coatيمبسَخ  ثًخصت انغطبء اندٛالرُٛٙ   Cytofertilizinثبنًخصت انخهٕ٘ 

fertilizin . 

ٔٚسزٕ٘ ػهٗ عكشٚبد   300.000شٔرٍٛ عكش٘ ٔصَّ اندضٚئٙ كًٛٛبئٛب ٚؼزجش انًخصت ث  

ازبدٚخ ٔازًبض ايُٛٛخ رخزهف زغت انُٕع ,  ايب انًخصت انًعبد فٕٓ ثشٔرٍٛ زبيعٙ ٔصَّ 

 .   10.000اندضٚئٙ 
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رؼٕد خصٕصٛخ انزالصٌ نُفظ انُٕع انٗ شكم خضٚئبد انًخصت ٔانًخصت انًعبد ٔنٛظ انٗ   

 رشكٛجًٓب انكًٛٛبئٙ .

 

 

 وظائف تفاعل المخصة والمخصة المضاد في االخصاب

 انزصبق انُطفخ ثغطر انجٛعخ . 1-

 يُغ ظبْشح رؼذد انُطف ثأَزشبس خضٚئبد انًخصت ٔرفبػهٓب يغ انُطف فٙ يسٛػ انجٛعخ . 2-

 يُغ انزٓدٍٛ فٙ االَٕاع يٍ خالل لذسح انًخصت ػهٗ رًٛٛض انًخصت انًعبد نُفظ انُٕع . 3-

 

 دور الجسيم الطرفي 

رمٕو ازذٖ انُطف ثأخزشاق خهٛخ انجٛعخ  يٍ خالل رسطى انغشبء انخبسخٙ نهدغٛى          

انطشفٙ ٔغشبء انُطفخ انًمبثم نّ ٔانزسبيًٓب يؼب ػُذ زبفخ يُطمخ االخزشاق ٔرطهك يسزٕٚبد 

اندغٛى انطشفٙ انٗ انخبسج نزسهم غالف انجٛعخ ٔرعى اَضًٚبد زبنخ َطفٛخ  , ٔفٙ انثذٚٛبد 

ٚبنٕسَٔذٚض انز٘ ٚشرجػ ثبندغٛى انطشفٙ ٔٚؼًم ػهٗ اراثخ انًبدح انجُٛٛخ نهطجمبد ُٚطهك اَضٚى انٓب
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اندشٚجٛخ انًسٛطخ ثبنجٛعخ .  رنك ٚجشص انغشبء انمبػذ٘ نهدغٛى انطشفٙ ثشكم َجٛت اندغٛى 

ٔفٙ ثؼط االَٕاع رظٓش َجٛجبد لصٛشح ثذال يٍ ٔازذ ٔخالل   Acrosomal  tubule انطشفٙ 

انُجٛت غٕٚال ٔٚخشج يٍ خالنّ يب رجمٗ يٍ اندغٛى انطشفٙ , ٔثأخزشاق  ثٕاَٙ يؼذٔدح ٚصجر

َجٛت اندغٛى انطشفٙ ألغهفخ انجٛعخ ٔثأرسبد غشبءِ يغ غشبء انجالصيب نهجٛعخ رُشػ انجٛعخ 

ثى ٚزكٌٕ غشبء ثالصيب ٔازذ  ٔرنك يٍ خالل اغالق انسجٛجبد انمششٚخ ٔركٍٕٚ غشبء األخصبة .

 زكَٕخ يٍ اَذيبج انجٛعخ ٔانُطفخ . ٚسٛػ ثبنجٛعخ انًخصجخ انً

 

 

انزٙ رغزسذثٓب اَضًٚبرّ اٌ اندغٛى انطشفٙ فٙ انثذٚٛبد الٚكٌٕ َجٛجب ٔاًَب ٚذخم فٙ انثغشح  

 انسبنخ.

 

 رد فعل البيضة ودور الحبيبات القشرية 

ثؼذ اٌ ٚخزشق َجٛت اندغٛى انطشفٙ اغهفخ انجٛعخ نًٛظ غشبئٓب انجالصيٙ ٔٚزسذ يؼّ فأٌ   

انجٛعخ رغزدٛت ٔرنك ثزكٍٕٚ ثشٔص عبٚزٕثالصيٙ يٍ يُطمخ انزًبط ٔٚذػٗ يخشٔغ األخصبة 

Fertilization  cone   ْٔزا ايب يخشٔغٙ أ اعطٕاَٙ أ ٚزأنف يٍ ػذح ثشٔصاد رشجّ االلذاو

م ػهٗ اثزالع انُطفخ رذسٚدٛب . ٔيٍ ْزا ٚسذس رغٛٛش ٚشجّ انًٕخخ كزغٛٛش فٙ نٌٕ انكبرثخ ٚؼً

 لششح انجٛعخ ٚزجؼّ اسرفبع غشبء االخصبة ػٍ عطر انجٛعخ . 

 ظبْشرٍٛ يًٓزٍٛ :ٚزعًٍ سد فؼم انجٛعخ انز٘ ٚهٙ يخشٔغ االخصبة     
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نٛكٌٕ انطجمخ انخبسخٛخ يٍ اَفصبل غشبء انًر انخبسخٙ ػٍ غشبء انجالصيب انذاخهٙ ٔاَزفبخّ  1-

 غشبء االخصبة . 

 اَفدبس انسجٛجبد انمششٚخ انٕالؼخ انٗ داخم غشبء انجالصيب نزسشٚش ثالس يكَٕبد : 2-

  -A . ّاالخغبو انذاكُخ يٍ انسجٛجخ انزٙ رزسذ يغ انغطر انذاخهٙ نهغشبء انز٘ رى سفؼ 

  -B  كشٚبد رزسذ يؼب نزكٌٕ انطجمخ انشفبفخhyaline layer                                                                                                , انزٙ رًثم انغطر اندذٚذ نهجٛعخ

 ٔرمٕو يمبو غشبء انجالصيب انز٘ اَظى انٗ غشبء االخصبة .

 -C  ٙثؼط انًٕاد انغبئهخ انزٙ رعبف انٗ انغبئم زٕل انًسperivitelline  fluid    انًٕخٕد

 فٙ انفغسخ ثٍٛ غشبء االخصبة ٔانجٛعخ .

 

 تكوين غشاء االخصاب 

ٚزكٌٕ غشبء االخصبة يٍ انغشبء انًسٙ ٔغشبء انجالصيب ٔثؼط انًٕاد انزٙ رزسشس يٍ   

انسجٛجبد انمششٚخ انزٙ رُفدش ػُذ االخصبة , ٔٚشرفغ ْزا انغشبء انًشكت ػٍ عطر انجٛعخ 

زٕل انًسٛخ , اثزؼبد غشبء االخصبة ػٍ عطر انجٛعخ ًُٚغ  ربسكب فغسخ زٕنٓب رذػٗ انفغسخ

ٔصٕل َطفخ اخشٖ , فًٍ خالل اخشاء ردشثخ نًُغ اَفدبس انسجٛجبد انمششٚخ نٕزع صٚبدح ركشاس 

 رؼذد انُطف .
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