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  :   Spermatogenesisعملية تكوين النطف 

النطف الى البربخ حيث تنضج فيه لحين  spermsتتكون النطف  في ا$نيبيبات المنوية للخصية وتمر 
ة الدافقة ، وتضاف افرازات  قذفھا ، وتتحلل العديد من النطف ويتم امتصاصھا بواسطة ظھارة البربخ والقنا

  .الغدد ال8حقة الى النطف في وقت القذف 

او الخ8يا  stem cellsخ8يا الجذعية تمثل عملية تكوين النطف التغيرات الناتجة عن تحول ال
منوية الى النطف وتحدث ھذه التغيرات بالقرب spermatogoniaالجرثومية الذكرية  المبطنة ل8نيبيبات ال
  :وتشمل عملية تكوين النطف مرحلتين ھي  sertoli cellsمن خ8يا سرتولي 

وتمثل الطور التكاثري الذي تمر فيه الخ8يا الجرثومية  spermatocytogenesisتكوين الخلية النطفية   -١
  .ا$ولية بسلسلة من ا$نقسامات الخيطية التي تعقبھا انقسامات منصفة للكروموسومات 

وتحدث فيه تغيرات شكلية في النواة  spermiogenesis)  الناضجة ( تكوين الخلية النطفية ا$ولى  -٢
وتبدأ عملية تكوين النطف بالخ8يا الجرثومية الذكرية الواقعة .sperm cellوالھيولي لتكوين خلية النطفة 

على الغشاء القاعدي وتستمر باتجاه تجويف ا$نيبيب المنوي ، اذ تنقسم ھذه الخ8يا لتكوين الخ8يا النطفية 
م ا$ختزالي الذي ينتج عنه الخ8يا النطفي primary spermatocytesا$ولية   الثانوية  والتي تدخل ا$نقسا ة 

secondary spermatocytes   ثم أرومات النطفspermatids  ويشير تكوين ارومات النطف الى انتھاء
وتبدأ عملية تكوين الخلية النطفية . مرحلة تكوين الخلية النطفية وابتداء عملية تكوين الخلية النطفية ا$ولى 

ا$شكال الطبيعية وغير الطبيعية للنطف في ھذه ا$ولى في ا$نيبيبات المنوية وتنتھي في البربخ وتحدث 
مثل  الثانية تت   ان أرومات النطف: المرحلة ان التحو$ت التي تحدث على أرومات النطف خ8ل المرحلة 

spermatids  رية حاوية على نواة مركزية وجھاز جولجي يحيط بحبيبة مركزية ھي عبارة عن خ8يا دائ
لطرفي وتعاني أرومات النطف سلسلة من التغيرات الشكلية  acrosomic granule  تدعى حبيبة الجسيم ا

 acrosomal قلنسوة الجسيم الطرفي( لتحولھا الى نطفة ، وتشمل ھذه التغيرات تكوين القلنسوة النووية 
cap.  
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ويشير تكوين ارومات النطف الى انتھاء مرحلة تكوين الخلية النطفية وابتداء عملية تكوين الخلية 
وتبدأ عملية تكوين الخلية النطفية ا$ولى في ا$نيبيبات المنوية وتنتھي في البربخ وتحدث . النطفية ا$ولى 

التي تحدث على أرومات النطف خ8ل ا$شكال الطبيعية وغير الطبيعية للنطف في ھذه المرحلة ان التحو$ت 
ة  spermatidsان أرومات النطف  : المرحلة الثانية تتمثل  ھي عبارة عن خ8يا دائرية حاوية على نوا

وتعاني  acrosomic granuleمركزية وجھاز جولجي يحيط بحبيبة مركزية تدعى حبيبة الجسيم الطرفي  
لنسوة النووية  لى نطفة ، وتشمل ھذه التغيرات تكوين الق الشكلية لتحولھا ا أرومات النطف سلسلة من التغيرات 

من جھاز جولجي وتكثيف النواة وتكوين سوط متحرك ، كما )   acrosomal capقلنسوة الجسيم الطرفي ( 
ذلك تزداد كثافة الخلية ، وعليه  RNA تفقد الخلة كمية من الماء والك8يكوجين ومعظم الحامض النووي وب

تحتوي النطف الناضجة على كمية كبيرة من المواد الصلبة نسبة الى الماء وتحتوي معظم الخ8يا الجسمية 
   .ماء % ٥٠ماء بينما تحتوي النطف على حوالي % ٧٠على حوالي  
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   Oogenesis            تكوين البويضةتكوين البويضةتكوين البويضةتكوين البويضة

نتيجة ا$نقسام الخيطي للخ8يا الجرثومية ا$ولية   Oogoniaتتكون الخ8يا الجرثومية ا$نثوية
primordial germ cells ثم تتكاثر الخ8يا الجرثومية ا$نثوية  لتكون الخلية البيضية ا$وليةPrimary 

Oocytes   وتتحول الخ8يا الجرثومية ا$نثوية الى خ8يا البيوض ا$ولية قبل او بعد الو$دة مباشرة في
جنة وتحاط ھذه الخلية اثناء الطور ا$ول من ا$نقسام ا$ختزالي بطبقة مسطحة من الظھارة الحيوانات الدا

وتبقى نواة الخلية البيضية ا$ولية في طور  primary follicleالجريبية مكونة مايعرف الجريب ا$ولي 
  وبعد ذلك تتكون الخلية .السكون لحين وصول الجريب الى مرحلة النضج 

وتحتوي خلية   first polar bodyوالجسم القطبي ا$ول  Secondary Oocyteلثانوية البيضية ا

القطبي ا$ول فيحتوي  وية على نصف عدد الكروموسومات وكمية كبيرة من الھيولي ، اما الجسم  البيضة الثان
نقسام على نصف عدد الكروموسومات وكمية قليلة من الھيولي ، وفي معظم الحيوانات الداجنة ينتھي ا$

ا$ختزالي ا$ول قبل ساعات من ا$باضة ، بينما يحدث ا$نقسام ا$ختزالي ا$ول في الفرس وانثى الكلب بعد 
  .    ا$باضة
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$ختزالي الثاني  ثانوية ا$نقسام ا لبيضة ال وعادة ما تكمل ) باستثناء الفرس وانثى الكلب ( تدخل خلية ا
والجسم  Ootidخلية البيضة ھذا ا$نقسام عند اختراق النطفة للمنطقة الشفافة  وينتج عن ذلك تكوين البويضة 

كما ينقسم الجسم القطبي Secondary polar bodyالقطبي الثاني  ا$ول مكونا جسمين قطبيين  وتتحلل  ، 
وتصل خلية البيضة المخصبة  Ovumبعد نضجھا خلية البيضة  Ootidوتمثل  . جميع ا$جسام القطبية 

ر  ٥- ٣اوغير المخصبة الى الرحم خ8ل  يوم بعد ا$باضة ، وفي معظم ا$نواع تتحلل خلية البيضة غي
   .المخصبة في الرحم 

  

عزولة من جريباتھا بامكانھا استئناف ( Enzmanو  Pincusعندما توصل  الى ان بويضات ا$رنب الم
انضاجھا مختبريا، كذلك اشارا الى ان خ8يا الجريبة في اللبائن تزود البويضة بمادة او مواد اساسية تثبط 

شتمل ان انضاج البويضات يعتمد على مسارين ا$ول يتعلق بانضاج السايتوب8زم وي.  مباشرة انضاج النواة 
عند تكوين ا$نوية ا$ولية والتطور الجنيني (على عملية ترتيب لمكونات سايتوب8زم البويضة وللتنشيط 

المبكر قبل ا$نزراع ،اما المسار الثاني فھو يختص بأنضاج النواة حيث يشير الى قابلية البويضة للوصول 
، ) GVBDية البويضات لبلوغ الـ والذي يعرف بقابل)  Meiotic Competenceالى التكامل ا$ختزالي 

  .   M-IIمع بروز الجسم القطبي ا$ول والوصول الى طور  M-Iوتعاقب الـ 

  

OogenesisCell Division
Prophase
Metaphase
Anaphase
Telophase

- Become located in gonad as 
embryo is developing

- and differentiation in the fetal ovary
Proliferate to form female germ
population

Last mitotic division
is completed close to
time of birth Form shortly before or after

birth. Female is born with a
defined # of oocytes!

Begins in fetus and stops in
prophase I. DNA enters resting
stage (Dictyate). Can last for 
years

FSH stimulates
foll icle growthLH surge as result

of high estrogen from
follic le causes ovulation
which results in completion
of Meiosis I just prior
to being ovulated
Cow ovulates 2’ oocyte
Mare and Bitch 1’ oocyte

Is released to remove excess
DNA

Arrests in Metaphase II
of Meiosis II until
fertilization occurs

- Stimulated by Fertil ization of oocyte

Male and  female pronuclei break
down nuclear membranes and DNA
comes together  and dup licates
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ت انضاج البويضات   -١                                                                              منظما

 -ان الدورة الخلوية ا$ختزالية يسيطر عليھا بصورة رئيسية من خ8ل التنظيم المتسلسل لعملية الفسفرة 
 التي ترتبط بخطوات ا$نتقال من الطور البيني phosphorylation-dephosphorylation ومنع الفسفرة
Interphase الى M-phase  مثل انكسار الغ8ف النووي ،تكاثف الكروموسومات واعادة تنظيم اعضاء
في الفئران ا$غنام وا$بقار )  GVBD) حيث ان نموذج الفسفرة البروتينية يتغير مباشرة قبل الـ.ھيكل الخلية 

م ا$ختزالي من المھم م علومات عن وفي الماعز و$جل فھم الميكانيكية التنظيمية $ستئناف ا$نقسا عرفة الم
   ومن ھذه المنظمات protein kinase تنظيم فعالية تنشيط اـل

ويسمى عادة بالبروتين المنظم      Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK)دور اـل 

 Serin-Therioninوھو عبارة عن بروتين  Extracellular Regulated Kinaseخارج الخلية 
Kinase فسفرة يتم تنشيطه بواسط عند لحظة شروع البويضة با$نضاج لدى  Phosphorylationة عملية ال

البحر الفأر والخنازير والماعز                    .مختلف ا$نواع كما في نجم 

من المعلوم ان تنشيط الـ   MAPK    ان تاثير الـ         خ8ل عملية ا$نضاج غير معروف ، لكن 

MAPK   ختزالي وادامة سكونه عند مرحلة$ ً لكل من استئناف ا$نقسام ا الى ). M-IIيكون ضروريا
ية ا$ولية  MAPKانخفاض فعالية الـ  لدى البويضات غير الناضجة ومن ثم تنخفض فعاليته عند تكوين ا$نو

ـ  MAPKبعد ا$خصاب ، ويتيح الـ  ن المغزل تشترك بتكوي Microtubuleحصول تغيرات ديناميكية لل
   Metaphaseوالتي تحدث خ8ل ا$نتقال من الطور البيني الى الـ 

ور الـ      - جـجـجـجـ ور الـ  د ور الـ  د ور الـ  د   cAMP  د

م  Cyclic Adenosine Monophosphate )cAMPيعتقد ان         يلعب دور مثبط فسيولوجي ل8نقسا

وبما ان ) gap junction )gjعن طريق اـل  Cumulus Cellsا$ختزالي حيث ينتقل من الخ8يا الركامية 
 cAMPله دور في تكسير ا$رتباط بين الخ8يا الركمية والبويضة فبالنتيجة سوف تمنع ايصال  LHال 

في ادامة توقف ا$نقسام  cAMPوعلية سوف يحفز على استئناف ا$نقسام ا$ختزالي ، كذلك  اشتراك 
$عادة البويضة داخل الخلية يكون  cAMPا$ختزالي عند مرحلة السكون حيث ان ھبوط مستوى  كاشارة 

داخل البويضة يحصل حال  cAMPللدخول في تعاقب ا$نقسام ا$ختزالي ،وان انخفاضا معنويا في مستوى 
ءاً كان ذلك داخل الجسم او في ا$نضاج )  GVBD(دخولھا لمرحلة اـل  من ا$نضاج ا$ختزالي سوا

  . المختبري
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 ميكانيكية تكييف النطف ميكانيكية تكييف النطف ميكانيكية تكييف النطف ميكانيكية تكييف النطف 

   Sperm Capacitationتكييف النطف تكييف النطف تكييف النطف تكييف النطف 

للغشاء الب8زمي للنطف خ8ل التكييف  Fluidityان ا$حداث البايوكيميائية التي تنظم تركيب وسيولة  
الى ث8ث تغيرات     - :وتفاعل ا$كروسوم يمكن ان تصنف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تغري يف شحنة سطح النطف تغري يف شحنة سطح النطف تغري يف شحنة سطح النطف تغري يف شحنة سطح النطف     -أأأأ

كونات السطح الخارجي للنطف خ8ل انتقالة ضمن   التكييف تتضمن حصول ازالة لم ان جزًء من عملية 

الجزيئية للغشاء الب8زمي التي  Epididymisالبربخ  مع الب8زما المنوية ، ومن بين التحويرات  وامتزاجه 
ية ، ان ا$نضاج في البربخ يتيح تعانيھا النطف عند التكييف ھو التغير في شبكة الشحنة الكھربائية لسطح الخل

لبة  لنطفة  ، لذا فان تكييف النطف سوف يخفض الشحنة السا زيادة معنوية في شبكة الشحنة السالبة لسطح ا
وبقايا الـ ) Sialic، وقد اقترح ان ھذه الظاھرة تنتج عن ازالة المتبقي من حامض السيالك ) على سطح النطفة

Sulfate سطح النطف خ8ل تحللھا)hydrolysis وقد اكدت . في اثناء وجودھا في القناة التناسلية ا$نثوية
ً مثبطة لتكييف النطف  Sulfatesوالـ  Sterolھذه الميكانيكية بشكل معنوي حقيقة ان الـ  تكون موادا

  .وا$خصاب المختبري لدى الھامستر 

غري نسبة الكولسرتول اىل الدهون املفسفرة    -بببب غري نسبة الكولسرتول اىل الدهون املفسفرةت غري نسبة الكولسرتول اىل الدهون املفسفرةت غري نسبة الكولسرتول اىل الدهون املفسفرةت                                                                                                                                                                                                           ت

ان مرونة الغشاء الخلوي ونفاذيته تنظم جزئياً من خ8ل المكونات الدھنية للغشاء والتي تعتبر ذات اھمية       
ً لسيولة ونفاذية ا$غشية وان نفاذ او تفريغ محتوى  في تكييف النطف ، حيث يعد الكولسترول منظما

) C/P (يؤدي الى انخفاض في نسبة الكولسترول الى كتلة الفوسفولبيدات  الكولسترول لغشاء النطف سوف
Cholestrol/phospholipid  ما يساعد على متيحا تكييف النطف و كنتيجة لزيادة سيولة الغشاء ونفاذيته م

لكثافة مثل الـ  في  Albuminو  Lipoprotein,Lecithinعملية التكييف ، نتيجة لوجود مركبات عالية ا
لبيض والسائل الجريبي ، ان الكولسترول يتبادل بين الغشاء الب8زمي وسط ا لتكييف مثل مصل الدم ، قناة ا

لب8زمي للنطف والتي يمكن )  C/P(للنطف وعوامل التكييف بشكل ينتج عنه انخفاض في نسبة  في الغشاء ا
 Ca+2زمي $يون الكالسيوم ان يفسر على اساس التغير في الخواص التناضحية مع زيادة نفاذية الغشاء الب8

      كما ي8حظ زيادة في للنطف المتكييفة
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ـ     -جججج ـ التغريات يف ال ـ التغريات يف ال ـ التغريات يف ال غشاء النطفة      Phospholipidالتغريات يف ال غشاء النطفة ل غشاء النطفة ل غشاء النطفة ل  ل

مما ينشط ا$نزيمات  نتيجة لزيادة نفاذية غ8ف النطفة ، سوف يزداد نفاذ ايونات الكالسيوم الى داخل النطفة 
،وھذا ما يؤكد  phospholipid Aالمذيبة ل8حماض الدھنية الموجودة داخل الجسم الطرفي مثل انزيم الـ 

في ا$نسان  كمثبط له  Phospholipidاھمية الدھون المفسفرة في تفاعل ا$كروسوم ، فقد وجد ان دور اـل 
  .المقدرة على ايقاف تفاعل ا$كروسوم مختبريا

                                                                                                                                                                                                 

داخل اجلسم داخل اجلسمتكييف النطف  داخل اجلسمتكييف النطف  داخل اجلسمتكييف النطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      تكييف النطف 

نطف اللبائن تبقى في بيئة فسلجية ثابتة لمدة من الزمن قبل ان يتم قذفھا عند التزاوج ، حيث ترتبط بعض      
البروتينات مع الغشاء الب8زمي للنطف فض8ً عن السوائل المتأتية من الغدد المساعدة عند قذف النطف داخل 

اخصاب البويضات ، وبعد فترة من ايداعھا داخل القناة السبيل التناسلي ا$نثوي ، حيث تكون غير قادرة على 
Capacitat( التناسلية ا$نثوية تصبح لھا القدرة على ا$خصاب بعملية التكييـف  ion  ( حيث تتضمن عملية ،

المتأتية من البروتينات الموجودة في منطقة )  Decapacitation(التكييف ازالة العوامل مانعة التكييــــف 
العملية تستغرق لدى ا$بقار حوالي ست  Caudaالـ  ية الملحقة وھذه  او مع سوائل الغدد الجنس من البربخ 

  .ساعات داخل الجھاز التناسلي ا$نثوي

ا  ا تكييف النطف خمتربي ا تكييف النطف خمتربي ا تكييف النطف خمتربي        In Vitro capacitation                                                     تكييف النطف خمتربي

ان ازالة البروتينات المنوية وافرازات الغدد المساعدة المغطية لغشاء النطفة في السائل المنوي كجزء  
من عملية التكييف التي تجري للنطف مختبريا تحصل بشكل مشابه لما يحصل طبيعيا داخل الجسم ، وقد وجد 

الموجودة في الب8زما المنوية ،  له القابلية على ربط البروتينات GAGsان الھيبارين وھو من مجموعة اـل 
 ً غيرات الفسلجية الضرورية ) مما يحسن من عملية التكييف مختبريا ، كما ويساعد الھيبارين على حث الت

لجسيم الطرفي ، وعند وجود الكلوكوز في الوسط الزرعي سوف يثبط عمل الھيبارين  للحصول على تفاعل ا
مية على انتاج الـ فيستعاض عنه بالبايروفيت وال8كتيت كمصدر   GAGsللطاقة ، الى قابلية الخ8يا الركا

،كذلك امكانية استخدام السائل الجريبي  في تكييف النطف $حتوائه على  FSHعندما تحفز بواسطة ھرمون 
الموجودة في المبيض ، الرحم وقناة البيض والذي يعرف بعامل الحركة التموجية  GAGsاحد مركبات 

    وارتفاع اـل  ATPالنطف ومن ثم ترتفع الحركة التموجية من خ8ل تقليل الـ والذي يزيد من ايض 
cAMP للنطف.  
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      Acrosome Reaction                                       تفاعل االكروسوم تفاعل االكروسوم تفاعل االكروسوم تفاعل االكروسوم         \\\\    ٢٢٢٢

بعد حصول ا$باضة فان النطفة المتكييفة سوف ترتبط بالبويضة وتعاني تفاعل ا$كروسوم حيث 
-Egg( ومواقع ا$رتباط على البويضة )  Sperm Receptor( توجد مسقب8ت على رأس النطف 

binding  ( شكل)الب8زمي وغ8ف ا$كروسوم ، ان تفاعل ا$ك) ١ روسوم يوصف شكليا باندماج الغشاء 
الخارجي في مواقع عديدة مكونا حويص8ت صغيرة متعددة ويعتبر ايون الكالسيوم المحرك الرئيسي الذي 

ة  خارج الخلية واتاحة  Ca+2يساعد على تفاعل القلنسوة ، حيث ان زيادة نفاذية الغشاء الب8زمي للنطفة باتجا
الـ التغير ً لتفاعل القلنسوة  ونتيجة لدخول  غشاء الب8زمي ليكون باعثا ات التركيبية للبروتينات والدھون في ال

Ca+2  وتجمعه في غطاء رأس النطفة مترافقا مع دخول الماء من الخارج ، سوف تزداد نفاذية غشاء النطفة
Vesiculat( تكون فجوات وبالتالي ي8حظ )  Acrosome swellingمسببا انتفاخ غطاء رأس النطفة  ion 

لقلنسوة  ، ويتم خروج محتويات رأس النطفة مباشرة بعد ا$ندماج )  ١٩٨٤، Crozet( في الجزء ا$مامي ل

 . مع الخ8يا المحيطة بالبويضة 
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     Fertilizationاالخصاب االخصاب االخصاب االخصاب 

من اللبائن يشتمل على تلك ا$حداث التي تجري بشكل متسلسل ويمكن اجمالھا بما  ان طريق ا$خصاب للعديد 
  - :يأتي 

ارتباط النطف الخاص بالنوع سليم ا$كروسوم الى النطاق الشفاف حيث يسند ھذا ا$رتباط من خ8ل  -

 egg-bindingو  Sperm Receptorت النطف والبروتين المرتبط بالبويضة التداخل بين مستقب8
protein  

لشفاف، ويشمل تفاعل القلنسوة على اندماج  - اتمام تفاعل القلنسوة من خ8ل ارتباط النطفة بالنطاق ا
القلنسوة الخارجي مع الغشاء الب8زمي عند المنطقة ا$مامية لرأس النطفة ) ا$كروسوم ( غ8ف 

  .مكونا اغشية حويصلية مع كشف الغ8ف الداخلي ل8كروسوم
  .اختراق النطاق الشفاف بواسطة تفاعل القلنسوة للنطفة  -

    .اندماج نطفة واحدة مع البويضة  -

منع تعدد النطف عند الغشاء الب8زمي للبويضة استجابة $ندماج النطفة والبويضة    .سرعة بدء 

المرتبط باندماج النطف  Cortical Reaction                                     اتمام التفاعل القشري  -
 .بالبويضات 

المرتبط مع مكونات الحبيبات  Zona Reaction                                        اتمام تفاعل النطاق -
   .القشرية

�       In Vivo Fertilization    االخصاب الطبيعياالخصاب الطبيعياالخصاب الطبيعياالخصاب الطبيعي      

ان م8يين النطف تصل الى القناة التناسلية في اللبائن بعد التلقيح ، لكن عدة ا$ف منھا تعبر منطقة اـل  
uterotubal junction  الى داخل البرزخIsthmus  لنطف كما في في قناة البيض ، حيث تكون مستودعاً ل

م تكييف النطف وزيادة  ، حيث ان خزن النطف قد)، الخيو$لخنازير والفئران وا$غنام) ا$بقار سھل تنظي
لنطف الى منطقة ا$خصاب وھي ا$مبورة . Hyperactivation Motilityحركتھا  بعدھا تنقل ا

)Ampulla  البيض حيث يتم ا$خصاب باختراق النطفة للبويضة  ضمن قناة 

                In Vitro Fertilization  االخصاب اخلارجي االخصاب اخلارجي االخصاب اخلارجي االخصاب اخلارجي  

، وذلك لما يحدث من IVF) انضاج البويضات ھي الخطوة ا$ولى $نجاح ا$خصاب الخارجيان عملية       
وان عملية ا$خصاب الخارجي تعتمد على . تغيرات اثناء مرحلة ا$نضاج لتؤھل البويضة ل8خصاب

من خ8ل  لبويضة وذلك  التغيرات الفسلجية التي يجب ان تمر بھا النطف كي تصبح قادرة على اخصاب ا
  ز ـــــمن خ8ل حساب تركي)  polyspermy) ية التكييف، الى ضرورة تفادي حصول ا$خصاب المتعددعمل

١
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 ٦ ١٠×  ١للنطف ھو  ان انسب تركيز الى)  ٢٠٠٣(وزم8ؤه Cognie النطف عند ا$خصاب ، وتوصل
  مل / نطفة

                                                                                                                                                                                                                                                                                  العوامل املؤثرة يف انضاج واخصاب البويضات خمتربيا العوامل املؤثرة يف انضاج واخصاب البويضات خمتربيا العوامل املؤثرة يف انضاج واخصاب البويضات خمتربيا العوامل املؤثرة يف انضاج واخصاب البويضات خمتربيا 

   :ان العديد من العوامل تؤثر في انضاج واخصاب البويضات مختبريا ومنھا  

   Season      الموسم    -١

ان تاثير ا$جھاد الحراري قبل التلقيح يترافق مع انخفاض الخصوبة لدى ا$بقاروا$غنام ، وان بعض   
اسباب عدم ا$خصاب ربما تعكس الخلل في تطور البويضة ، حيث اشارت البحوث الى امكانية اعطاء الدليل 

، و$حظوا ) IVF(مختبري على التكامل التطوري للبويضة من خ8ل تقدير نسبة التطور بعد ا$خصاب ال
انھا تكون منخفضة في الصيف عما ھو عليه في الشتاء ، ان ا$جھاد الحراري يقلل نمو الجريبات الرئيسية 
لسائدة ومؤديا الى حصول انخفاض في نمو الجريبات الثانوية وان ارتفاع الحرارة  مسبباً عدم نمو الجريبات ا

امكانه ان يثبط مباشرةً وظائف البويضة كما ھو الحال في بقية المتزامن مع حصول ا$جھاد لدى ا$بقار ب
رتفاع الحرارة )  ١٩٩٧(، Hansenو Edwardsاشار . خ8يا الجسم  الى انه من المحتمل ان يكون تاثير ا

مستنسخات الضرورية لتتابع التطور الجنيني ، واكد  ضارا على نمو البويضة ، تصنيع البروتين وتكوين ال
Wolfenson ان ا$جھاد الحراري يؤثر في تطور الجريبة من خ8ل تقليل انتاج ھرمون )  ١٩٩٥(م8ؤه وز

   .الستيرويد مما يعطل نمو البويضة 

      Oocyte Diameter                        قطر البويضةقطر البويضةقطر البويضةقطر البويضة        ٢٢٢٢

الى تأثير التكامل التطوري للبويضات )  ١٩٩٤(وزم8ؤه  Lonergan و)  ١٩٩٠( Luو Tan اشار      
المنضجة مختبريا بحجم الجريبة ونوعية الجريبة ، وقد تم وصف الع8قة بين التكامل التطوري للبويضة مع 
لتطوري ، حيث اصبح با$مكان  حجم الجريبة كمؤشر غير مباشر ل8رتباط بين نمو البويضة والتكامل ا

مع )  Mass Harvesting Techniqus) ة كمؤشر انتخابي لتقنية استغ8ل الكتلةاستخدام قطر البويض
انتخاب البويضات $نتاج ا$جنة مختبريا ، ان ارتفاع في نسبة بلوغ البويضات المنضجة والمخصبة مختبريا 

التعرف الى مرحلة الكيس العصيفي مع ازدياد قطر البويضة وحجم الجريبة ، وفي كثير من ا$حيان $ يمكن 
                     .   على حجم الجريبة خصوصا عند جمع البوض
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