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  Embryologyعلم األجنة 

هو دراسة النمو والتمايز )التحوالت االنقسامية( للفرد من مرحلة الخلية البيضية المخصبة المفردة الي 

 مرحلة الكائن الحي المعقد.

هو عبارة عن التغيرات الواسعة التي تظهر خالل مراحل نمو وتطور الكائن الحي من مرحل البيضة 

 الحي التام.المخصبة الي مرحلة الكائن 

 .و تشكل أعضائه و اآلليات التي تتضمن عملية تناميه و تطوره الجنين هو دراسة تنامي

ير الخلوي ثيقارن التطور الجنيني عند الفصائل الحيوانية المختلفة او التأ حيانا يتوسع ليصبح علما مقارنا  أ

 لميالد.أويكون محدد بالظواهر التي تظهر قبل ا أثناء عملية تنامي الجنين .

 تجاهات العلمية ذات العالقة الوثيقة بعلم األجنة ومنها :ويضم علم األجنة الكثير من اإل

ومنن متعلقاتنه علنم االستنسناا ع العقنم ع التلقنيح الصنناعي ع وسنائل مننع  علم األجنةة الججريية: : (1

 خالحمل ع تأثير المواد الكيميائية والبيئية على الجنين...... ال

 ويهتم بمقارنة التكوين الجنيني في الطوائف المختلفة من الحيوانات. علم األجنة المقارن : (2

ويشمل دراسة مراحل التكوين سنواء اانند دراسنات وةنفية أو تجريبينة  علم األجنة الجطوري : (3

 باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

تكوين غير الطبيعي بالتأثير علنى يبحث عن األسباب التي تؤدي إلى ال  :علم الجشوهات الخلقية  (4

األطوار الجنينية بعوامنل عديندة منهنا المنواد الكيميائينة وا ونعار والوراثنة والبيئنة والهرموننات 

 واألدوية........الخ

يختص هذا العلم بزراعة الخاليا واألنسجة واألعضاء واألجننة وررر الخالينا  زراعة األنسجة : (5

 الجنينية لعالج األمراض.

هنو العلننم النذي يندرح مراحنل تكنوين الجنننين مننذ بداينة تكنوين األمشنناج  جنةة الوية:: :علةم األ (6

 Gastrulaوالتبطنين  Blastulaمرورا  بعمليات ا خصاب والتفلج والكرة الجرثومية )المفلجة( 

 ثم تكوين األعضاء إلى مرحلة الخروج إلى الحياة بالفقس أو الوالدة حتى طور البلوغ .

 

 إلى المراحل التالية:ــ  الحبليات يني في يمكن تقسيم المراحل التي يمر بها التكوين الجن -

مرحلة تكوين األمشاج  و ا خصاب و تشمل: -1  
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  نشأة الخاليا الجنسية و تكوين المناسل الذارية و األنثوية -أ             

إنتاج الخاليا الجنسية عند ااتمال النمو الجنسي للفرد -ب               

  خصاباتحاد البويضة مع الحيوان المنوي في عملية تعرف با -ج             

لتكوين الزيجوت أو البويضة المخصبة                    

  مرحلة التفلج أو االنقسام -2

و فيها تنقسم البويضة عدة انقسامات ينتج عنها مجموعة من  الخاليا             

تعرف باسم الفلجات التي تترتب في وكل معين تبعا لنور الحيوان الفقارى.             

ن و تكوين الجاسترولةمرحلة التبطي -3   

    االندوديرم.–الميزوديرم  –وفيها يتم تكوين الطبقات الجنينية الثالث االاتوديرم             

مرحلة التميز العضوي أو التعضي  -4  

وهي  مرحلة  نمو الجنين و تكوين األنسجة و األعضاء المختلفة    

. ج الجنسيمرحلة خروج الجنين للحياة و بداية عملية  النضو -5  

 Gametogenesis   تكوين االمشاج

تعتبر هذه العملية  الجرثومية النتاج خاليا متخصصة. عبارة عن التحوالت التي تحدث للخاليا الطالئية

 أولي خطوات تكوين الصغار.

 Gametesاألمشاج :

الوالدين. تتضمن اختزال عدد )جنسية( عتنتقل من خاللها الصفات الوراثية من   خاليا تناسلية

( Nتحتوي على نصف عدد الكرومورومات ) وبالتالي الكرموسومات الي النصف في االمشاج المتكونة

 احادية المجموعة الكروموسومية.

تتضمن إنتاج نوعين من  Primordial germ cells (PGCs) تنشأ من الخاليا الجرثومية االولية

 :االمشاج

 Spermatogenesis   نات المنويةعملية تكوين الحيوا-1
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 Oogenesis    عملية تكوين البويضات-2

 :تكوين الحيوانات المنوية

وعدد هائل   تتكون الحيوانات المنوية في الخصية التي تكون محاطة بنسيج ضام مرن ) الغاللة البيضاء (

ين أنيبيبي وهي المسؤولة عن من األنيبيبات الملتفة التي تعرف باألنيبيبات المنوية يتخللها نسيج ضام ب

إنتاج الحيوانات المنوية عندما يصل الحيوان الفقاري إلى مرحلة النضوج الجنسي أو البلوغ حيث تبدأ هذه 

الخاليا في النمو والتحول إلى حيوانات منوية داخل األنيبيبات المنوية وال تتحول ال مولدات المني 

احدة إلى حيوانات منوية ولكن تتم هذه العملية في مجموعات الموجودة داخل األنيبيبات المنوية دفعة و

منها فقط  وعلى فترات متتابعة اما أن هناك انقسامات دائمة ومستمرة لمولدات المني  نتاج أعداد أاثر 

 . وأاثر ولذلك فإننا نجد جميع مراحل تكوين الحيوان المنوي في الخصية الواحدة في آن واحد

  spermato genesis   -ت المنوية :مراحل تكوين الحيوانا

تبدأ الخاليا الجرثومية األولية الموجودة في األنيبيبات المنوية للخصية في تكوين الخاليا أمهات المني 

باالنقسام وفي اثير من الفقاريات تقع الخاليا أمهات المني في المنطقة الخارجية من األنابيب المنوية حيث 

نيبيبة المنوية مكونة أمهات المني أما ما يبقى منها خارج األنيبيبات المنوية تلتصق بالغشاء الخارجي لأل

 البيني فتعرف بالطالئية المنبتة.وداخل النسيج الضام 

 -مرحلة الجضاعف : (1) 

تنقسم أمهات المني بعد تكونها عدد من المرات يرتبط بنور الكائن لتعطي عدد ابير من أمهات المني 

 لخاليا جنسية جديدة . لتشكل بذلك مصدرا  

 -مرحلة النمو : (2)

تستمر بعض خاليا أمهات المني في االنقسام ويبدأ بعضا   منها في النمو حيث تنقسم ال واحدة منها لتعطي 

خليتان تدخل اال  منها في مرحلة نمو عن طريق ريادة حجم الخلية بزيادة امية السيتوبالرم وتعرف 

أو االبتدائية وهي أابر الخاليا المنوية وتتجه نحو مراز األنيبيبة فوق أمهات المني بالخاليا المنوية األولية 

 وتكون في حالة انقسام مستمر .

 

 

 -مرحلة النضج: (3) 
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الكرموسومي لتعطي ال  DNAتنقسم الخاليا المنوية األولية انقسامها االختزالي األول بعد أن تضاعف 

المنوية الثانوية الحاوية لنصف العدد من الكروموسومات الموجود في خلية خليتين تعرف اال  منها بالخلية 

خاليا أمهات المني وهي خاليا أةغر من سابقتها وتتجه أيضا   نحو المراز ولها نواة داانة وتكون في 

حالة سكون وهذه بدورها تنقسم في حالة تكوين النطف باالنقسام االختزالي الثاني  لتعطي أربعة خاليا 

ذات نواة ةغيرة داانة مرازية دائرية هي الطالئع المنوية التي تمر خالل طور تمايزي يتم من ةغيرة 

خالله تكوين ال مكونات الحيوان المنوي .  وملخص األمر أن خلية أم المني الواحدة تنمو لتكون خلية 

قسم ال  من هاتين في منوية ابتدائية تنقسم باالنقسام المنصف األول لتكون خليتين منويتين ثانويتين وتن

االنقسام المنصف لتكون طليعتين منويتين تتمايزان إلى حيوان منوي وبذلك تكون ال خلية من أمهات 

المني اوند أربع خاليا منوية ناضجة نصفية الكروموسومات تتجمع في مراز األنيبيبة على هيئة 

 مجموعات خلوية .

 

 

 

 

 

 :و الج:ريقأو الجميز أ  Spermiogenesis الجحول النط::
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 :Differentiation Phase    مرحلة التمايز النطفي

أو  Metamorphosis بعد تكوين الطالئع المنوية يحدث عدد من التغيرات تسمي التحول أو التميز

.Defferentation  والتي تعني التخلص من عدد من الترايب غير الضرورية مع تحور التراايب

 نوي قادر علي الحراة واالخصاب.المطلوبة التي تجعل الحيوان الم

(من الشكل الخلوي العادي الكروي الى الشكل المعروف Spermatidsهي تحول الطالئع المنوية )

 للحيوانات المنوية ذات رأح وعنق وذيل .وذلك بدون انقسام خلوي للطالئع المنوية وتتم على مراحل :

ويصالت والحبيبة األخرى للجسم المرازي مرحلة جهار جولي وتكوين حبيبات قمة المنية في الح -1

 تكون با تجاه االخر تكون بداية الذيل

 مرحلة الكوة :وانسدال الحويصالت على النواة لتكون اوة الرأح. -2

( وتحور النواة لتأخذ الشكل النهائي لرأح  Acrosomesمرحلة تكوين قمة المنية أو الجسم القمي) -3

 بالرم.الحيوان المنوي وانحصار السيتو

 مرحلة النضوج واستطالد الحيوان المنوي وتكوين العنق عوفيه المتيواندريا ويمتد الذيل -4

 )حيث تنكمش النواة وتصبح ااثر اثافة وتكون رأح الحيوان

 وتتخلص الخلية من معظم السيتوبالرم

 ويتجمع جسم جولجي في الطرف االمامي لرأح الحيوان مكونا الجسم القمي.(

 ول: :خاليا سيرت 

خاليا جسدية تحمي وتغذي الخاليا الجنسية في األنيبيبات المنوية طرفها على الغشاء القاعدى لألنيبيبة  

المنوية وطرفها األخر يمتد الى التجويف الداخلي حيث توجد بها اهوف ليوبران توجد بها رؤوح 

انطالق الحيوان المنوي في الحيوانات المنوية تخلص رأح الحيوان المنوي من بقايا السيتوبالرم قبل 

 تجويف األنيبيبة المنوية.

 

 

 :تركيب الحيوان المنوي
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الحيوان المنوي عبارة عن خلية متخصصة متحراة لها القدرة علي السباحة في السائل المنوي. يختلف 

الحيوان المنوي في الحجم ووكل الرأح فقد يكون خيطي أو ممدود أو بيضاوي أو اميبي. يتفاوت الحيوان 

 مم في الضفادر.2ميكرون في االنسان أو  05-55لمنوي في الحجم فقد يكون ا

 :المنوي من االجزاء الجالية يجكون الحيوان

 Head الرأح -1

  Tail الذيل -2 

 رأس الحيوان:

 خطافي )فئران(.  رأح الحيوان المنوي مفلطح ومستدير اما في االنسان أو يكون

حيث يغطي  Acrosome يحتوي الرأح علي نواة بيضاوية. للرأح جزء امامي مدبب يسمي االاروسوم

 النهاية االمامية للنواة.

الجدار يوضع في طبقات فوق النواة اثناء المراحل االخيرة وهي عبارة عن ايس غشائي رقيق مزدوج 

 من تكوين الحيوان المنوي.

 يحتوي عي انزيمات محلله للبروتينات وتلعب دمرا حيويا اثناء مرور رأح الحيوان للبويضة.

 االنزيمات تشمل :

 Acrosin انزيم االاروسين -1

 Zonalysine انزيم الزوناالسين -2 

 Hyaluronidase رونيدارانزيم الهياليو-3 

 ذيل الحيوان المنوي

يعتبر الذيل هو المسئول عن حراة  يتكون الذيل من عنق قصير يربط رأح الحيوان ببقية الذيل.

 يشمل الذيل االجزاء التالية: ميكرون(. 5-4الحيوان)

 Middle piece الذيل الوسيط -1

 principal piece الذيل الرئيسي -2

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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 End piece الذيل النهائي. -3

 Middle piece الذيل الوسيط:

الخيط المحوري الذي يمتد طوليا  وهو اسمك جزء. يجري فيه هو منطقة الذيل بين العنق والحلقة )الطوق(

 علي امتداد الذيل. يحيط بالخيط امية من الميتواوندريا.

      principal piece الجزء الرئيس::

به غالف ليفي يوفر ثبات العناةر  يا من الخيط المحوري.يمتد الي قرب نهاية الذيل. ويتكون مراز

 االنقباضية في الذيل.

     End piece القطعة النهائية:

تعتبر اقصر منطقة في الذيل. تقع خلف الغالف الليفي يحتوي فقط علي الخيط المحوري مغطي بالغشاء 

 البالرمي. تتصل به اهداب تساعد علي الحراة.

واندريا ألنتاج الطاقة للحراة والجسيمان المرازيان ويساعدان في تكوين خيوط )حيث تحتوى على الميت

 المغزل(

 : Oogenesisتكوين اليويضات

الحويصالت من عدد ابير من  المبيضع حيث يتكون نسيج المبيضفي  المؤنثةيتم تكوين االمشاج 

 . البيضمن امهات المبيضية 

 المراحل التى تمر بها عملية تكوين الحيوانات المنوية تتشابه مراحل تكوين البويضات الى حد ما مع

إال انها تختلف عنها في عدد الخاليا الناتجة والوقد والمكان الذى تكمل به الخاليا البويضية ا نقسام 

 األختزالي. 

فمن حيث الفترة  : يأخذ األنقسام األختزالى وقد اطول حيث تدخل البويضات األبتدائية ا نقسام  

 زالى بوقد مبكر )اثناء المرحلة الجنينية( وال تكمله إال عند البلوغ .ا خت

ومن حيث المكان فا نقسام األختزالى األول يكتمل في المبيض قبيل التبويض والثاني غالبا يحدث بعد  

 التبويض في قناة البيض اثناء مرحلة األخصاب.



Embryology                                                                            Asst. Lec. Eqbal  A.Gatea  

8 
 

تتكون بويضة واحدة وثالث اجسام قطبية في  و من حيث عدد الخاليا الناتجة من األنقسام األختزالى :

 نهاية ا نقسام ا ختزالي. اما ان نضوج البويضة يأخذ وقد اطول 

 تشمل عملية تكوين االمشاج االنثوية ثالثة مراحل:

     Multiplication phaseمرحلة التكاثر أو التضاعف  -1

  Growth phaseالنمو  مرحلة -2

  Maturation phaseالنضج  مرحلة -3 

 :    Multiplication phaseمرحلة الجكاثر 

( المهاجرة الى PGCsتنشأ  البويضات التي في مبيض األنثى من الخاليا الجرثومية أو التناسلية األولية )

( وتتكاثر  Oogoniaالمنسل غير المتمايز حيث تستقر في قشرة )المبيض ( وتتحول إلى امهات البيض )

تحتوي امهات البيض علي العدد المزدوج من  سام غير المباور.في العدد بواسطة األنق

  diploidالكروموسومات

 : Growth phase مرحلة النمو

 (Primary Oocytesثم تكبر امهات البيض في الحجم قليال وتتحول معظمها الى البويضات األبتدائية )

 : Maturation phase النضج مرحلة

ظم البويضات األبتدائية التي في المبيض األنقسام األختزالى األول.ثم تدخل أثناء المرحلة الجنينية تدخل مع

( لإلنقسام األختزالى prophase Iالبويضات األبتدائية في مرحلة امون وهي في المرحلة التمهيديه )

  األول .

ا ختزالى  بعد البلوغ ) وقبيل عملية التبويض ( تكبر البويضات ا بتدائية في الحجم ثم تكمل ا نقسام

األول)حيث ينفصل ال اروموسوم عن مثيلة ( لتعطي خليتين : خلية ابيرة تعرف بالبويضة الثانوية 

(Secondary Oocytes ( وخلية ةغيرة تعرف بالجسم القطبي األول )First Polar body ال )

 (.1n( )haploidواحدة تحتوى على نصف عدد الكروموسومات) 

البويضة إلى قناة البيض) واثناء ا خصاب( تكمل البويضة الثانوية األنقسام بعد عملية التبويض ونزول 

ا ختزالى الثاني )حيث تنفصل الكروماتيدات عن بعض( لتعطي خليتين :واحده ابيرة تعرف بالخلية 

 (( وخلية ةغيره تعرف بالجسم القطبي الثاني Ootids( أو بالطليعة البويضية )Ovumالبيضية )
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Second polar body)  ع اما ان الجسم القطبي األول قد يكمل االنقسام االختزالى الثاني ليعطي خليتين

  .(1n)  ةغيرتين)وال خلية بها نصف عدد الكروماتيدات
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 األغشية الج: تحيط باليويضة

 غشاء اليويضة

ضجة نوعين من ترايب غشاء البويضة يتشابه مع ترايب األغشية االخرى ألي خلية تحيط بالبويضة النا

 :األغشية

 (:Primary membranes  األغشية اإلبجدائية ) -أوال 

 :وتشمل تتكون بواسطة البيضة نفسها وهي التي تتكون حول البويضة في المبيض 

مطمور   وله خمالت تمتد الى خارج البويضة: يتراب من طبقة مزدوجة من الليبيدات الغشاء اليالزم: -ا

)لها دور اثناء ا خصاب   او الجاليكوبروتين و سالسل من السكر من الخارجفيها قطع من البروتين 

    امستقبالت للحيوان المنوي(

( في الثدييات ع او غشاء الكوريون Zona pellucida ) الغشاء الش:اف أوالمنطقة الرائقة -ب

(Chorion ( اما في األسماك أو الغشاء المحي )Vitteline membrane اما في الب ) رمائيات
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(من خيوط متشابكة مكونة من سكريات عديدة (ZP والطيور. تتراب المنطقة الرائقة أو الشفافة

على اتصال الوحدات مع بعضهاعبينما    ZP1  ع يعمل  ZP3  و   ZP2 و ZP1 من

 .  امستقبل للحيوان المنوى ZP3 يعمل

داخل قناة البيض   لج وانتقال الجنينويعمل الغشاء الشفاف على حفظ الفلجات مع بعض اثناء مرحلة التف

 للثدييات

( وهي عبارة عن الصف األول الذي يحيط بالبويضة في Zona Granuloza ) الطيقة المحيية-ج

 المبيض لحميتها .

(وهي امتدادات الخمالت الدقيقة للغشاء البالرمي للبويضة مع Zona Ridiata ) الطيقة الشعاعية-د

 لتي تحيط بالبويضة.خمالت الخاليا الحويصلية ا

(: ويتكون من الياف مرنة من النسيج الضام للمبيض   Theca Folliculi) الغالف الخارج: لليويضة هـ

 (.Theac externa ; internaتتخللة بعض الخاليا الليفية ويتكون من جزئين خارجي وداخلي )

 (: Secondary membranes ) أغشية ثانوية -ثانيا 

يتم إضافتها من غدد قنويه لقناة البيض)تفررها الخاليا الحويصلية المحيطة  وهي األغشية التي 

وهي تختلف  ((Egg في ال من الزواحف والطيور فتعطيها وةف البيضة  بالبيضة(وتحيط بالبويضة

 بإختالف األنوار :

الذي يحيط بصفار البيضة  (Albumin) يتم افرار الزالل بياض البيض األلبيومين ف:: الطيور

 (Egg shell ) ثم غشاء القشرة المزدوج ثم تحاط بالقشرة الكلسية  )البويضة( تمتد بينهم الكالرا

 تحاط بغشاء جالتيني اليرمائيات في حين ان البويضة في

فتخرج البويضة البويضة الى قناة البيض وهي محاطة ببقيا الخاليا الحويصلية والتي  ف: الثدييات اما

 (.Cumlus Oopharus )تدعى بالخاليا الراامية

 أنواع اليويضات

ى امية المح ودرجة تختلف البويضات اثيرا في الشكل والحجم بين انوار الكائنات الحية ويرجع ذلك إل

 فالمح عبارة عن سائل لزج فيه حبيبات وارات ذات احجام مختلفة توريعة فيها .
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% مواد دهنية و 33% ماء 55ن مواد غذائية متعددة حيث يتراب في بيض الطيور م  فهو خليط من

% مواد اربوهيدراثية وبعض األمالح المعدنية الذائبة في الماء مثل الوريد الصوديوم 1% بروتينات 11

 وأمالح الكالسيوم وبعض الفيتامينات

عن طريقة عملية التشرب   ثم يدخل الى البويضات  األم ينتقل مع تيار الدم يجكون المح ف: كيد  

(Pinocytosis)  له دور في تغذية الجنينعقد يوجد المح علي احد قطبي البويضةع القطب

ع تتحكم امية لس:ل:الجزء ا فيPlant pole في الجزء العلوي والقطب النباتي Animal pole  الحيواني

ونظام توريع المح في السيتوبالرم في البويضة في مسار النمو الجنينيععليه تعتمد طريقة تصنيف 

 البويضات على امية المح درجة توريعه فيها:

 :تصنيف اليويضات تيعا لكمية المح

شيمة بديل عنه في )بويضة التدييات المشيمية(الم       Alecithal بويضات نادرة أو عديمة المح   -1

 التغذية

 )الحبليات االولية مثل السهيم(           Meiolecithal بويضات قليلة المح   -2

 )البرمائيات و بعض االسماك(              Mesolecithal بويضات مجوسطة المح   -3

 )الزواحف و الطيور و بعض االسماك(           Polylecithal بويضات غزيرة المح   -4

 تصنيف اليويضات تيعا لجوزيع المح:

         Isolecithal type مجشابه أو منجظم الجوزيع أو المجساوية   -1

تحتوي علي قدر ضئيل من المح ينتشر بصورة متجانسة في السيتوبالرم.في هذه الحالة يبدأ الجنين معتمدا 

طور مبكر عن يرقات تسبح حرة. علي نفسه في إغتذائه في وقد مبكر.تنمو البويضة بسرعة وتفقس في 

في هذا النور من البيوض يوضع باعداد ابيرة لتعويض الخسائر العالية التي يتوقع حدوثها في 

 يوجد في الحبليات االثدييات والسهيم )بويضات الثدييات المشيمية و السهيم(  اليرقات.

 :ذيل: المح   -2

ا عن النواة التي تقع في منطقة من السيتوبالرم تخلو في احد جوانب البويضة بعيد  فيها يترازمعظم المح

 من المح. وتنقسم الي نوعين هما:

 

http://www.blogger.com/%D8%A7%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9.ppt
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 Telolecithal type مجدرج الجوزيع أو معجدل       - أ

اليحتوي هذا النور علي قدر من المح يكفي لتغذية الجنين طوال مراحل تكوينه.لذا فإن الصغار تفقس من 

 في منطقة القطب الخضري.-ي إغتذائها. اما بويضات البرمائيات البيض ايرقات تعتمد علي نفسها ف

 ذيل: المح غير مجدرج أو المح الكثيف  - ب

هذه البويضات تحتوي علي قدر اافي وهائل من المح فال يترك اال جزءا بسيطا للسيتوبالرم و النواة. يتيح 

راحل متقدمة وهي ما رالد اجنة المح الموجود في هذا النور من البويضات للصغار فرةة النمو الي م

داخل البويضة. لذا تولد وهي مكتملة التكوين نوعا ما عند الفقس. ينتج هذا النور البويضات بأعداد قليلة 

 نسبيا.

القرص  الزواحف و الطيور( -يوجد في الزواحف والطيور. )في جميع البويضة ماعدا القرص الجرثومي 

 Blastoderm ى وكل قرصالجرثومي : طرف علوي سيتوبالرمي عل

            Centrolecithal مركزي الجوزيع    -3

 البويضات ابيرة الحجم وتحتوي علي قدر ابير من المح متجمع في مراز البويضة.

 يكون في المفصليات اما في الحشرات.

 Fertilization اإلخصاب

اراة في نمو الجنين ع وينتج عن ا خصاب هو عملية يستطيع االحيوان المنوي من خاللها البدء والمش

إختراق الحيوان المنوي للبيضة حدوث تفاعالت تشير إلى بدء عملية النمو الالقحة. ولإلخصاب ثالث 

 :وظائف محددة

 .ينشط البيضة لتبدا التفاعالت األيضية  .1

 .إستعادة العدد المزدوج للكروموسومات  .2

 .حث البيضة على ا نقسام ع وبدء عملية التفلج  .3

دث ا خصاب إما داخل )إخصاب داخلي ع أو خارج )إخصاب خارجي( جسم األنثي ع وقد حمل ويح

الصغير داخل األم ويولد بعد فترة محددة )مثال: الثدييات( ع أو أن تحاط البيضة المخصبة بأغلفة للحماية 

وتتطلب عملية ثم تبيضها األم ع وتتراها لينمو الجنين خارج جمسها )مثال: الحيوانات غير الثديية(. 

 :ا خصاب في معظم الحيوانات مايلي
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نات ع التي تعيش في الماء أو سائل الجسم في ايحتاج ا خصاب إلى وسط سائل ع وهو الماء في الحيو  .1

 .نات الولودةاالحيو

 .اميتات محدودة ع ومن ثم يجب أن تخصب البيضة خالل فترة محددةكفترة حياة ال  .2

 .يجب أن تكون أعداد الحيوانات المنوية أابر بكثير من أعداد البويضاتلزيادة إحتمالية ا خصاب ع   .3

 

 Cleavageالج:لج 

يتبع االخصاب مرحلة تكون فيها االنقسامات الخلوية سريعة تعرف بمرحلة التفلج اٍذ تتحول الزيجة المكونة 

لفلجات األولية من خلية واحدة الى ترايب عديد الخاليا ع وتعرف الخاليا المتكونة من  التفلج با

blastomeres  ع  مجموعة من الخاليا تحيط تجويفا يعرف بتجويف البالستولةblastocoels  ويمثل التفلج

المظهر األول من مظاهر التشكل ) التشكل هو عملية تكوين الفرد من البيضة المخصبة الى حين ااتمال 

 -وع التمايز ع التعضي( يتميز التفلج بما يأتي:تكوين األعضاء وللتشكل أربع مظاهر رئيسية هي التفلج ع النم

 تتحول البيضة المخصبة وحيدة الخلية الى ترايب متعدد الخاليا بانقسامات خيطية متعاقبة . -1

يستغرق ال interphase اليحدث نمو في مرحلة التفلج أو ان النمو يكون ضئيل جدا لذا فان الطور البيني  -2

 يا الى األنقسام الالحق .سوى فترة قصيرة تتهيأ خاللها الخال

 اليصاحب التفلج تغير في الشكل باستثناء ظهور تجويف داخلي يعرف بالجوف األرومي . -3

 تقتصر التغيرات النوعية في الترايب الكيميائي على تحول بعض المواد السايتوبالرمية الى مواد نووية.  -4

ان االجزاء السيتوبالرمية الموجودة في  تثبد قطبية البيضة اتجاه التفلج والتمايز الالحق للجنين اما -5

 البيضة المخصبة  التبدل مواقعها بقدر ابير .

ترتفع نسبة النواة الى السايتوبالرم التي تكون واطئة جدا خالل االنقسامات التفلجية حتى تقترب من النسبة  -0

عاقبة على الفرق في نسبة النواة الموجودة في الخاليا الجسمية األعتيادية ) يعتمد عدد األنقسامات التفلجية المت

 الى السايتوبالرم بين البيضة المخصبة والخاليا الجسمية ( .

للتفلج في معظم الحيوانات الراقية نمطا وايقاعا دقيقين بحيث ينفصل السايتوبالرم الى خاليا محددة تحتل  -1

 مواقع ثابتة في الجنين .

 يجيا لتنقسم الخاليا بصورة مستقلة عن بعضها . يتالوى التزامن الذي يميز األنقسامات األولى تدر -8

  -تكون العالقة بين ال:لجات على النحو اآلت: :  

 تميل الفلجات الى األنقسام الى أجزاء متساوية خاةة في بداية التفلج  -1

 ال مستوى انقسام جديد يميل الى وطر السابق ويكون عموديا عليه . -2

 مها .ريادة عدد الفلجات يكون مقابل تناقص حج -3
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هناك عدة أنوار من التفلج موجودة في فان تؤثر امية المح وتوريعه على سرعة التفلج وطراره ومن ثم 

 -ومنها : الحبليات

  Holoblastic or total cleavageالج:لج الكل: أو الكامل  -1

 ذلك .وفيه يشطر اخدود التفلج للبيضة المخصبة الى نصفين وبصورة ااملة ع اذلك الفلجات التي تلي 

 -يكون التفلج الكلي أو الكامل على نوعين :

  Equalالنوع األول هو المجساوي 

وتكون فيه الفلجات الناتجة من األنقسام متساوية الحجم تقريبا  ويالحظ هذا النور في البيوض قليلة المح ) اي 

 في الحيوانات التي تنمو اجنتها داخل رحم األم (

  Unequalالنوع الثان: هوغير المجساوي 

وتكون الفلجات غير متساوية االرتفار اٍذ تكون الفلجات في جهة القطب الحيواني للبيضة ةغيرة 

micromeres  في حين تكون الفلجات في جهة القطب الخضري ابيرةmacromeres   ويالحظ هذا النور

 من التفلج في البيوض متوسطة المح ) اي في البرمائيات ( .

   Partial or meroblastic cleavgeالجام الج:لج الجزئ: أوغير  -2

يكون التفلج في هذا النور مقتصرا على مساحة محددة من البيضة المخصبة والتي تكون محتوية على 

السايتوبالرم والنواة ع بينما ال يصل التفلج الى المساحة الباقية والتي تكون اثيرة المح . وينضم تحد هذا 

لى السايتوبالرم القرةي الواقع فوق اتلة محية ابيرة وهذه الكتلة اليمتد اليها النور من التفلج تفلج يقتصر ع

وهو يوجد في البيوض اثيرة المح   discoidal cleavgeالتفلج ويعرف هذا النور من التفلج بالتفلج القرةي 

 مثل بيوض الطيور .

  الج:لج المنجظم وغير المنجظمRegular &Irregular  

الحيوانات غير منتظم اما في جوفية المعي اٍذ تكون مستويات التفلج  يكون التفلج في بعض

باتجاهات ليسد ذات عالقة بعمليات التكوين الجنيني المقبلة فهي مشوهة وعشوائية والتتبع نظاما 

محدداع اما في الحيوانات الراقية فان البيضة تكون ااثر تنظيما اما تتمراز المعلومات الخاةة 

ي في مواقع محددة من السايتوبالرم وعليه يكون التفلج دقيقا ومنتظما يعمل على بالتكوين الجنين

 توريع القدرات الكامنة للبيضة على الخاليا وذلك بتحديد موقعها واجزاء السايتوبالرم التي تستلمها .

 

 -يوجد ثالثة انواع من الج:لج المنجظم ه: :

  Radial cleavageالج:لج الشعاع:  -1

من التفلج تؤدي االنقسامات األولى الى تكوين اتلة من الخاليا متناظرة وعاعيا في هذا النور 

حول المحور الواةل بين القطب الحيواني والقطب الخضري ع ان نتيجة هذا االنقسام هو 
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تستقر  Mesomeresحلقة من ثماني خاليا في النصف الحيواني تعرف بالفلجات المتوسطة 

في النصف الخضري وتعلو الفلجات الكبيرة اربع   Macromeresفوق اربع فلجات ابيرة 

وعلى الرغم من األنقسام الغير متساوي يظهر الجنين  Micromeresخاليا ةغيرة جدا 

 تناظرا وعاعيا .) يشيع هذا التفلج في بيوض وواية الجلد ( .

  Spiral cleavage الج:لج الحلزون: ) اللولي: (   -2

عديدة االديدان الحلقية والنواعم وفيه تتبادل الفلجات الموجودة  يميز هذا التفلج وعبا الفقرية

في النصف العلوي المواقع مع الفلجات الخضرية وتستقر على الفواةل بينها ويكون هذا 

 60ناتجا من ان مغزل االنقسام بدال من ان يواري المحور القطبي او االستوائي يميل بزاوية 

ل والثاني هو اربع خاليا محددة الموقع تقع ال خليتين درجة والناتج من االنقسامين االو

متقابلتين في مستوى واحد ع فتتالمس الخليتان العلويتان في القطب الحيواني بينما تتالمس 

 الخليتان السفليتان في القطب الخضري .

يكون مستوى االنقسام الثالث مائال وال يواري خط االستواء ومع ذلك فانه يؤدي الى فصل 

يا نصف الكرة الحيواني عن خاليا نصف الكرة الخضري عتتبادل المجموعتين المواقع خال

بحيث تزاح الخاليا في النصف الحيواني بالنسبة للخاليا الواقعة تحتها باتجاه عقرب الساعة او 

باتجاه اليمين أو ضد عقرب الساعة او باتجاه اليسار ع وفي اغلب الحيوانات يكون هذا 

في النصف الخضري  Micromeresتساوي وينتج عنه فلجات ةغيرة االنقسام غير م

ويكون الترتيب الحلزوني للخاليا واضحا عند النظر اليه جانبيا في مرحلة الثماني خاليا اذ 

تظهر الفواةل بين الفلجات الصغيرة والفلجات الكبيرة متعرجة نتيجة انحراف الفلجات 

 فوق الفواةل القائمة بينها .الصغيرة عن قمم الفلجات الكبيرة لتستقر 

تتعاقب مستويات االنقسام المتجه يمينا ويسارا في اغلب البيوض التي تظهر تفلجا حلزونيا 

فاذا اان االول باتجاه اليمين اان الثاني باتجاه اليسار والثالث باتجاه اليمين وهكذا حتى تتكون 

جات الكبيرة غير المتساوي الى وفي المراحل الالحقة يؤدي انقسام الفل Blastulaاالريمة 

اضافة المزيد من الفلجات الصغيرة التي تنقسم بدورها وتترتب بعدة ةفوف فوق الفلجات 

الكبيرة االربع . تتميز احدى الفلجات ابتداء من مرحلة االربع خاليا في بيوض بعض االنوار 

 . التي تعاني تفلجا حلزونيا بكبر حجمها مما يسهل التعرف على الفلجات

  Bilateral cleavageالج:لج جاني: الجناظر  -3

في هذا النور من التفلج يقابل مستوى االنقسام االول المستوى الوسطي او السهمي الذي 

يفصل الجنين الى وق ايمن وآخر ايسر  اما ان المحور االمامي والخلفي يكون محددا في 

 مرحلة مبكرة
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لى فلجتين متساويتين في حين يكون االنقسام يكون االنقسام االول متساويا تماما ويؤدي ا

الثاني غير متساوي ويؤدي الى ظهورفلجتين ابيرتين واخرتين ةغيرتين وهكذا يتناظر 

 .  Sagittal planeالجنين جانبيا على جهتي مستوى واحد فقط هو المستوى السهمي 

وني ع وتعاني اغلب يشيع هذا التفلج في بعض انوار الحبليات عقب التفلج الشعاعي او الحلز

 انوار البيوض تفلجا يكون مزيج من اثنين من انوار التفلجات التي مر ذارها .

  الج:لج المحدد وغير المحدد Determinate&Indeterminate Cleavage  

ان مصير الخاليا التفلجية يتحدد مبكرا في بعض االنوار عاي ان ال خلية تفلجية او فلجة  

لجنين ويعرف هذا النور بالتفلح المحدد ويشيع في اغلب انوار تعطي جزءا محددا من ا

 الالفقريات واغالليات ومن امثلته التفلج الذي يحصل في االسكارح .

في حين يكون التفلج في انوار اخرى منها وواية الجلد ونصفية الحبل والبرمائيات غير محدد 

لجات عن بعضها في مرحلة المصير في المرا حل المبكرة بحيث يمكن ان يؤدي فصل الف

  الخليتين او االربع او الثماني الى تكوين اجنة ااملة وان ااند ةغيرة الحجم .
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  Morulaالجويجة 

وهي اتلة من الخاليا ناتجة عن التفلجات المبكرة يختلف وكلها حسب النور وتوريع المح والتدخل     

يكانيكي لغشاء االخصاب وضغط الفلجات على بعضها ع تكون خاليا التويتة متساوية بالحجم وتشبه الم

 ثمرة التوت وتميل ألخذ الشكل الكروي .

  Blastulaاألريمة 

يكون الجنين بهذه المرحلة بشكل ارة جوفاء تدعى األريمة وهذه تتكون بعد ظهور تجويف مرازي      

تحيط  blastocoeleقوق بين الفلجات ويمأل بسائل عندها يدعى الجوف األرومي في التويتة من التقاء الش

تتكون بعد اعادة تنظيم الخاليا   blastodermبه الفلجات بشكل نسيج ظهاري يدعى االدمة االرومية 

 نفسها ع يختلف الجوف االرومي حسب النور ويعتمد على نمط التفلج وعلى امية المح .
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  Gastrulaالمعيدة 

مرحلة تكون المعيدة  –عد ااتمال مرحلة الشطر وتكون األريمة تبدأ إحدى أهم مراحل التكون الجنيني ب

Gastrulation  Gastrula  تصغير للكلة الالتينيةGaster   أي المعدة ع وحتى هذه المرحلة فإن

خاللها ع  الحادثات التي حددت مجرى التكون هي تلك التي حدثد في البيضة قبل عملية ا خصاب أو

ويحدث خالل مرحلة الشطر ريادة عدد الخاليا وال تترافق هذه الزيادة بتغيرات ملحوظة بصفات هذه 

الخاليا ع وال تترافق هذه الزيادة بتغيرات ملحوظة بصفات هذه الخاليا ع ومع تكون األريمة يتفعل الجهار 

نات . إن تخريب علميات االةطنار هذه والبروتي RNAالمورثي للخاليا يبدأ بإنتاج اميات ابيرة من الـ 

 يؤدي الى توقف حادثات الشكل الجنيني قبل دخول مرحل ة تكون المعيدة .

وتتصف مرحلة تكون المعيدة بحدوث عمليات عميقة لكنها منظمة للغاية  عادة توريع خاليا الجنين ع 

الموجهة   Morphogenetic Movementوتعتبر عملية ااتساب الخاليا قابلية القيام بالحراات التخلقية 

إحدى التبدالت الرئيسية التي تحدث في بداية تكون المعيدة ع وتكون الحراات التخلقية متغايرة في مختلف 

الزمر الحيوانية ع ولكنها تؤدي في جميع الحاالت الى عملية إعادة بناء جذرية للجنين ع ومن األريمة ذات 

عيدة جنين مؤلف من طبقتين على األقل غير أن الحراات التخلقية ال الطبقة الواحدة يتشكل في مرحلة الم

رمنية محسوسة ع وإن إحدى النتائج الرئيسية المترتبة على عمليات   تكون قد انتهد ولكنها تستمر لفترة

ااند سابقا معزولة عن بعضها ع   إعادة تنظيم الجنين هذه هو اقتراب مجموعات خلوية من بعضها ع

لمجموعات متقاربة الى درجة تصبح فيها التأثيرات التحريضية المتبادلة بينها ممكنة ع وهذه وتصبح هذه ا

 التأثيرات تلعب دورا مهما في بناء المنظومة األساسية لألعضاء .

 ( وأهم هذه الطرائق هي :1ويمكن أن تتم عملية تكون المعيدة بطرائق مختلفة )الشكل 



Embryology                                                                            Asst. Lec. Eqbal  A.Gatea  

21 
 

 

 ( طرائق تكون المعيدة 1الشكل )                                   

 االنشطار  -د    الهجرة -ج    الجغطية  -ب     االنخماص -أ                

[ الهجرة : في هذه الطريقة يهاجر جزء من خاليا األدمة األريمية الى الجوف األريمي وتنتشر هذه 1

الطريقة في ا سفنجيات ومعائيات الجوف ع إذ تشكل الخاليا المهاجرة األديم الباطن أما التي بقيد على 

األديم الظاهر ع ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الطريقة أقدم الطرائق وأاثرها بدائية في السطح فتشكل 

 تكون المعيدة .

[ االنخماص : يمكن أن يتم تكون المعيدة عن طريق انخماص نصف الكرة ا نباتي لداخل نصف الكرة 2

 الحيواني . وهذه الطريقة منتشرة في ووايات الجلد وطالئع الجليات .

غطية : وهنا يتم انسحاب خاليا الجزء الحيواني من االريمة على الجزء االنباتي الذي يصبح داخلي الت ]3

 التوضع .
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: في هذه الطريقة يتم انشقاق أدمة األريمة الى طبقتين وتنتشر هذه الطريقة في بعض  [ االنشطار 3

يدة يمكن أن يتم بطريقتين أو أاثر الالفقاريات وبعض الفقاريات العليا ع وتجدر ا وارة الى أن تكون المع

 فالبرمائيات تجري حوادث تكون المعيدة عن طريق االنخماص والتغطية .

( يتكون من انخماص نصف الكرة المغذي جوف جديد يسمى 2في حالة تكون المعيدة االنخماص )الشكل 

تؤدي لهذا الجوف ع أما الفتحة التي   Gastrocoelأو جوف المعيدة   Archenteronالمعي البدائي 

ع وبهذا الشكل فإن طبقة خاليا األريمة قد أعطد نتيجة  عادة   Blastoporeفتسمى منفذ األريمة 

والداخلية هي األديم الباطن   Ectodermتنظيمها طبقتين خلويتين ع الخارجية منهما األديم الظاهر 

Endoderm  لجنينية وهي األديم المتوسط ع وبينهما تتوضع الخاليا التي ستعطي الطبقة الوسطى ا

Mesoderm  . 

إن منفذ األريمة الذي يتم من خالله اتصال المعي البدائي مع الوسط الخارجي ع ويكون مصيره متباينا في 

الزمر الحيوانية المختلفة ع و فغالبا ما يتم انغالقه ع ويتشكل بعد ذلك مكانه الفتحة الفموية في بعض 

خر الفتحة الشرجية ع وفي أحيان قليلة يتحول ماورة الى فم أو وجر . إن الحيوانات ع وفي بعضها اآل

 Protostomesالحيوانات اليد يتحول منفذ األريمة فيها أو يظهر مكانه الفتحة الفموية تسمى أوليات الفم 

يظهر ع وإليها يتبع الديدان والرخويات ومفصليات األرجل ع أما الحيوانات التي يتحول منفذ األريمة أو  

والى   Deuterostomesمكانه الفتحة الشرجية بينما يظهر الفم في الجهة المقابلة فتسمى ثانويات الفم 

 هذه المجموعة تنتمي ووايات الجلد والحبليات .

إن الطبقات الجنينية الثالث تختلف عن بعضها في مكان توضعها ع وفي الحجم ووكل الخاليا ع وتوضع 

ع اما تختلف في امية المتضمنات المحية في الخاليا ع وهي با ضافة لذلك تتباين الخاليا بالنسبة لبعضها 

في اتجاه التشكل الالحق ع فكل طبقة من هذه الطبقات تصبح بداءات جنينية ألعضاء ونسج معينة ع فاألديم 

بية ع أما وبداءة الجملة العص  Epidermisالظاهر في أجنة اافة الحيوانات يعطى بداءة البشرة الجلدية 

األديم الباطن فيعطى ظهارة أنبوب الهضم والغدد الملحقة به )الكبد ع وغيره و .....( ع ويعطى األديم 

المتوسط بداءة األجهزة واألعضاء والنسج األخرى المتبقية . إن جزءا من األديم المتوسط تصبح خالياه 

خاليا هذا النسج تتصل مع بعضها . و  Mesenchyme غير متماسكة ويعطي ما يسمى االديم المتوسط 

بواسطة روائدها السيتوبالرمية ع وتعتبر خاليا النسيج المتوسط بداءة النسج الضامة والدم والنسج الهيكلية 

)الغضاريف والعظام( ع وفي الفقاريات يشتق جزء من خاليا اللحمة المتوسطة من األديم الظاهر العصبي 

. 
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 خماص( تكون المعيدة باالن2االوكل )

 

 

  Differentiationالجمايز  

ان التمايز بمفهومه الواسع يعني العملية التي تصبح بها خاليا الجسم واجزاؤه االخرى مختلفة عن      

بعضها وعن منشئها  ع فالصفيحة العصبية حين تحث من قبل سقف المعي البدائي تصبح مختلفة عن 

مفترض الذي اوتقد منه ع ويعني هذا التعريف ان ال عمليات البشرة المستقبلية وعن االديم الظاهر ال

 التكوين الجنيني تقريبا هي تمايز .
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   Histological  differentiation  اما المفهوم االضيق للتمايز فهو ما يعرف  بالتمايز النسيجي       

يفة  الوظيفة الخاةة الذي يتضمن ااتساب خاليا الحيوان القدرة على اداء وظيفتها . ويقصد بالوظ  

بالخلية او مجموعة الخاليا التي اليمكن للخاليا االخرى ان تقوم بها االتقلص بالنسبة للخاليا العضلية 

واالفرار بالنسبة للغدد وغيرها ع لذا فإن الصفيحة العصبية ال تظهر تمايزا نسجيا لعدم تمكنها من اداء 

 ية انسجة الجنين .وظيفتها انسيج عصبي بالرغم من تمايزها عن بق

ان قدرة الخاليا على اداء وظيفتها الخاةة تقترن بأقتناء تلك الخلية آلية اداء الوظيفة ع ويمكن ان ترى   

تلك اآلليات بشكل عضيات الييفات الخاليا العضلية او روائد الخاليا العصبية اتعبير مظهري عن التمايز 

ياف او المادة البينية ويمثل هذا طريقة اخرى للتعبير عن ع او قد تفرر الخاليا مواد خارج خلوية ااالل

 التمايز . 

تمر خاليا بداءات االعضاء غالبا بفترة تكاثر يعقبها ابتداء الخاليا جميعا بالتمايز اما يحصل في الجهار    

ا تبقى العصبي للفقريات والبنكرياح وغيرها . اما في انسجة واعضاء اخرى فإن بعض الخاليا تتمايز بينم

 بقية الخاليا بحالتها غير المتمايزة اأحتياطي اما في النسيج الطالئي للفقريات وخاليا الدم .

 

 The Embryonic Development of Amphioxus                  الجكوين الجنين: ف: الرميح

الفقرية. لذا فان الرميح من الحبليات االبتدائية ويشكل حلقة وةل بين الحيوانات الالفقرية و

دراسة التكوين الجنيني لهذا الحيوان تعطي فكرة بسيطة عن التكوين الجنيني في الحيوانات االرقى. 

رأسية الحبل     Cephalochordataوالشعبة الثانوية  Chordataوهو ينتمي الى وعبة الحبليات 

 .الظهري

لرملية ع ويتصف بكونه الرميح حيوان بحري يوجد بصورة رئيسية مطمورا في الضفاف ا 

فيه على ول الجسم يبلغ   notochordمضغوط من الجانبينع مدبب النهايتين ع ويمتد الحبل الظهري 

 . Gill slitsسم  ع ويوجد على جانبي البلعوم عدد ابير من الشقوق الخيشومية  1-5طوله 
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طعيا حيث تواجه ال قطع روج من المناسل مرتية ق 28-20االجناح فيه منفصلة ع وهناك ما بين   

 عضلية من جهتها السفلى منسال ابتداءا من القطعة العاورة حتى السادسة والثالثين .

تكون المناسل ذات وكل خارجي متشابه في اال الجنسين حيث انها عبارة عن ايس مغلق يحتوي 

ع ومن ثم فانه  على خاليا تمثل مراحل تكوين النطف في الذاور او مراحل تكوين البيوض في االناث

ال يمكن تمييز الذاور عن االناث اال بالدراسة التشريحية المجهرية . تقع المناسل بين الجدار العضلي 

تتمزق الطبقة الظهارية المحية بالمناسل  atriumالداخلي والطبقة الظهارية المبطنة لتجويف الردهة 

النطف والبيوض لتصل الى تجويف  في الربيع او اوائل الصيف ) وهي فترة التزاوج( حيث تتحرر

وذلك النعدام لبقنوات الموةلة حيث   atrioporeالردهة ومنه الى خارج الجسم عبر فتحة الردهة 

 يتم االخصاب خارج الجسم في الماء المحيط . 

 

 

 

 

 

 

 الميايض على جاني: اليلعوم  تظهر فيه مقطع خالل بلعوم الرميح                         

 

 الرميحبيضة 

نواتها ابيرة المرازية الموقع تقع قريبة من القطب الحيواني  ملم ( 0.1) قطرها  تكون ةغيرة الحجم

 Vegetal Poleبين القطب الخضري  وتحاط بالسايتوبالرم والمح مورر بصورة متجانسة الى حد ما

.ويقع  Vitelline Membrane. وتحاط البيضة بالغشاء المحي  Animal Poleوالقطب الحيواني 

تحد هذا الغشاء مباورة طبقة رقيقة من السايتوبالرم خالية من المح وتحوي عدد ابير من 

المايتواوندريا الحبيبية ع وألن المح يتراز في القطب الخضري أاثر من القطب الحيواني لكون 

 نوعا ما. telolecithal egg القطب الحيواني يحوي نواة البيضة يمكن ان نعتبر بيضة الرميح قطبية 
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يوجد جسم قطبي أول خارج البيضة قرب القطب  .  oligolecithalمن البيوض قليلة المح  وهي 

  الحيواني.

 

 نط:ة الرميح

 تتكون نطفة الرميح اما في نطف الحيوانات االخرى من ثالثة اجزاء هي:

 ويكون ارويا.  Headالرأح .1

 وتكون قصيرة جدا. Mid Pieceقطعة وسطية  .2

 ويكون طويل. Tailالذيل الذنب أو  .3

               Cleavageلج:لج ا

 يبدأ التفلج بعد أاتمال االخصاب فيكون ااآلتي : 

خالل اال القطبين ويقسم البيضة المخصبة  Meridionalيمتد اخدود التفلج طوليا  *الج:لج االول:

 . Equal Holoblastic ا بصورة ااملة الى فلجتين)خليتين( وبذلك يكون التفلج االول اامال ومتساوي
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:ويكون عمودي على التفلج االول وممتدا من القطب الحيواني الى القطب الخضري *الج:لج الثان:

 وينتج أربع فلجات )خاليا( متساوية .

ومواري للتفلج االول والثاني ولكنه أقرب الى القطب  Latitudinal:ويكون عرضيالج:لج الثالث*

المادة المحية الى حد ما في القطب الخضري عنه في القطب الحيوانيع  الحيواني بسبب ريادة أنتشار

لذلك تنتج ثمان فلجات أربع مفتقع قرب القطب الخضري فتكون أابر حجما وتسمى الفلجات الكبيرة 

Macromeres  نها تقع قرب القطب الحيواني ةغيرة الحجم تسمى فا. أما الخاليا االخرى

Micromeres  ع 

 ( فلجة.10:ويكون بمستويين عمودي)طوليين(ينتج عنه سد عشرة )ع*الج:لج الراب

 (فلجة.32:يكون بمستويين عرضيين)أفقيين(ينتج عنه أثنتان وثالثون)*الج:لج الخامس

 (فلجة.04:يكون طولي وينتج عنه)*الج:لج السادس

ت ولهذا يلي ذلك عدة تفلجات غير منتظمة ينتج عنها اتلة من الخاليا تشكل مايشبه ثمرة التوو

ع لكن يبقى حجم الخاليا في القطب Morula Stageيسمى هذا الدور بالدور أو الطور التوتي 

 الخضري أابر منها في القطب الحيواني.
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  االريمةBlastula    

في مرحلة التفلج الثالث تتكون فسحة ةغيرة تقع بين الفلجات وتكون هذه الفسحة مفتوحة الى الخارج 

اروية تحيط  ةوفي المراحل الآلحقة يزداد حجم هذه الفسحةع فيصبح الجنين بشكل اتلعند األقطابع 

وتسمى اآلن الكرة المجوفة  Blastocoelبهذه الفسحة المملوءة بسائل وبذلك يتكون الجوف االرومي 

وتسمى طبقة الخاليا المرتبة بشكل طالئي بصف واحد حول الجوف االرومي  Blastulaباألريمة 

 .Blastodermاالرومية باالدمة 

 

 

 :تتضمن عملية تكوين المعيدة في الرميح مرحلتين أساسيتين هما 

 : تبدأ خاليا االدمة االرومية الواقعة ضمن النصف الخضري بالتسطح.Flattingالتسطح  .1

: تتحرك الخاليا المسطحة وتنحني نحو الداخل بشكل تدريجي مكونة Invaginationاالنبعاج  .2

. Archenteronأو المعي القديم)البدائي(  Gastrocoelرف بالجوف المعيدي تجويف جديد يع

ع ونتيجة لحراة االنغالف تصبح خاليا  جهة القطب  ويقابل ذلك تالوي الجوف االرومي 

الخضري الى الداخل ال تقتصر الحراة على خاليا االدمة االرومية التي سبق لها التسطح وانما 

فات االنغالف . يستمر اندفار الخاليا نحو الداخل في حين يزداد اقتراب تمتد لتشمل الخاليا عند حا

مما يؤدي الى تغير وكل الجنين متخذا وكال اوبيا من بعضها   Lipsالحافات والتي تدعى بالشفاه 

Cup Shape  يحوي تجويف واسع مفتوح الى الخارج من جهة القطب الخضري بفتحة تعرف

تكون واسعة في بداية التكوين وهي تشبه فتحة الفم ويطلق . و Blastoporeبالفتحة االرومية 

 وتتميز هذه الشفاه الى: Lipsعلى حافتها بالشفاه  

 . Dorsal Lip*وفة ظهرية
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 . Ventral Lip*وفة بطنية

 . Lateral Lips*وفتين جانبيتين

ة يبح الفتحة االروم* يستمر أندفار  الخاليا نحو الداخل في حين يزداد أقتراب الشفاه من بعضها وتص

 أضيق مما ااند عليه.

* نتيجة لحراة االنبعاج تصبح خاليا القطب الخضري الى الداخل ويستمر انبعاج الخاليا نحو الداخل 

 ويصبح الجنين بذلك مكون من طبقتين:

 : تحوي خاليا البشرة والجهار العصبي المستقبلي.Ectodermأ. طبقة خارجية هي األديم الظاهر 

تحوي االديم المتوسط المستقبلي  : Mesentodermالباطن  المتوسط ة داخلية هي األديمب. طبق

 .واالديم الباطن المستقبلي والحبل الظهري المستقبلي

تزاالن مفصولتين عن بعضهما بفسحة تمثل بقايا الجوف األرومي. اما  * علما ان تلك الطبقتين ال

ري المستقبلي ومنطقة االديم المتوسط التي تندفع نحو حافة الشكل الكوبي فتحوي خاليا الحبل الظه

 الداخل لتشغل موقعا في الجدار الداخلي 

 لهذا الترايب. وينسد الجوف االرومي نهائيا ويتالمس الجداران الداخلي والخارجي فيها

الخطوة التي تلي تقلص حافات الفتحة األرومية هي أستطالة الجنين بأستطالة األديم الظاهر 

بي والحبل الظهري على طول المحور الطوليع ومع أردياد االستطالة يستطيل المعي العص

البدائي ويصبح الحبل الظهري بشكل وريط خلوي يمتد ظهريا ويحيطه من الجانبان وريطان 

خلويان من خاليا االديم المتوسط يمتدان باالتجاهين الطوليين. وبذلك يدخل الجنين في مرحلة 

 تكوين األعضاء. 
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  Nervous systemالجهاز العصي: 

تنفصل الخاليا المكونة للجهار العصبي المستقبلي عن البشرة المستقبلية من االديم الظاهر على هيئة 

تنخفض هذه الصفيحة قليال عن   Neural Plateةفيحة طولية يطلق عليها الصفيحة العصبية 

 Neural Grooveعرف باالخدود العصبي مستوى االديم الظاهر ويتعمق هذا االنخفاض تدريجيا وي

وتنموان  Neural Foldsوترتفع الحافتان الحرتان للصفيحة العصبية وتسميان بالطيتين العصبيتين 

الذي سيحيط بقناة  Neural Tubeباتجاه احدهما االخرى ثم تلتحمان مكونتان االنبوب العصبي 

التي ستكون القناة  Neurocoeleبي أو الجوف العص Neural Canalطولية هي القناة العصبية 

 .  Neurulaالمرازية للحبل الشواي في الحيوان البالغ. يسمى الجنين في هذه المرحلة بالعصيبة 

  Mesodermاألديم المجوسط 

في الوقد الذي تتحول فيه الصفيحة العصبية الى االنبوب العصبي يندفع الجانبين الظهريين 

نين اخدودين على الجانبين األيسر واأليمن وتجاويفهما متصلة مع للمعي البدائي نحو الخارج مكو

تجويف المعي البدائي وتبطنهما خاليا ةغيرة الحجمع ثم تنقسم هذه األخاديد بحواجز مستعرضة 

وهذه تعتبر األةل في  Archenteric Pouchesالى اجزاء أةغر تعرف بجيوب المعي البدائي 

. تبقى فراغات هذه الجيوب Somitesالبدينات أو الجسيمات تكوين األديم المتوسط وبالتحديد 

لفترة قصيرة متصلة مع تجويف المعي البدائي ولكنها تنفصل عنه مكونة اتل خلوية مجوفةع 
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تظهر هذه التجاويف في البدينة األولى والثانية فقط وما بعدها تكون بشكل اتل خلوية ةلدة 

تنمو البدينات نحو الخارج . يجة لتفكك خالياها الوسطيةةة نتوتتكون لها فيما بعد تجاويفها الخا

والى االسفل الى أن تلتقي ويلتحم ال روج منها في الخط الوسطي البطني ويتصل التجويف 

.تبقى األجزاء الظهرية لألديم المتوسط Coelomاأليمن مع األيسر ويطلق عليه الجوف الجسمي 

 فها ثم تبدأ بالتخصص الى:محتفظة بأجوا Somitesأو ماتسمى بالبدينات 

: يتثخن الجدار الداخلي للجوف وتتكون منها العضالت في Myotome.القطعة العضلية 1

 المستقبل.

: يبقى الجدار الخارجي رقيقا وتنشأ منه البشرة المستقبلية Dermatome.القطعة الجلدية 2

 )النسيج الرابط الذي يقع تحد البشرة(.

: الجزء البطني للبدينة يكون القطعة الصلبة التي سينشأ منها Sclerotomeالقطعة الصلبة .3

 الغمد الذي يحيط بالحبل الظهري. واألنسجة السائدة األخرى.

الى  Lateral Mesodermيؤدي اتسار الجوف السمي الى تمايز االديم المتوسط الجانبي 

 طبقتين هما 

باألديم المتوسط تدعى اهر ظخاليا األديم المتوسط التي تقع تحد طبقة األديم ال طبقة .1

 أو الجداري. Somatic Mesodermالجسمي 

مجاورة لطبقة األديم الباطن فتسمى األديم المتوسط الحشوي)األحشائي( طبقة  .2

Splanchnic (Visceral) Mesoderm . 
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  Notochordلحيل الظهري ا

معي البدائي يطلق عليها ينشأ من وريط ضيق من الخاليا الواقعة في المنطقة الظهرية الوسطية لل

تكون هذه الخاليا أخدودا متجها نحو قار المعي البدائي  Notochordal Cellsخاليا الحبل الظهري 

. وبأستطالة الجنين يستطيل الحبل الظهري. Notochordal Grooveيسمى بأخدود الحبل الظهري 

ا قضيب الحبل الظهري وعند تكوين أول جيب للمعي األولي ينغلق أخدود الحبل الظهري مكون

Notochordal Rod . 

 

  )المع:)القناة الهضميةEnteron  

بعد االنفصال الكامل للحبل الظهري عن األديم الباطن تنمو حافتا األديم الباطن من الجانبين باتجاه 

. وينشأ من Enteron  or Gutالخط الوسطي الظهري الى ان تلتقيانع عندها تتكون القناة الهضمية

م الباطن بروران جانبيان يشبهان روج من جيوب المعي البدائي. ويبقى البرور األيسر ةغيرا األدي

أما البرور األيمن  Preoral Pitولكنه بعد أن ينفصل عن المعي سيفتح ويكون النقرة قبل الفمية 
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فيه  الذي سيفتح Preoral Cavityفينفصل عن المعي ويتوسع ويمتد أماما ليكون التجويف قبل الفمي 

الفم في المستقبل. بعد ذلك يتكون أخدود من قار الجزء األمامي للقناة الهضمية يطلق عليه األخدود 

  Endostyle or Hypopharyngeal Grooveتحد البلعومي أو القلم الداخلي 

  Hatchingال:قس 

سمه في ينطلق جنين الرميح من غشاء البيضة الى الخارج قرب انتهاء دور المعيدة حيث يكون ج

هذه المرحلة محاطا بأهداب تساعده في السباحة على سطح البحر. ويطلق على هذا الجنين أسم 

التي ليس لها القابلية على التغذية لعدم انفتاح فتحتي الفم والمخرج.*بعد أن تتحرر  Larvaيرقة 

 اليرقة في ماء البحر تمر ببعض التغيرات فتسمى*باليرقة المبكرة 

 Embryonic Development of Frog           الضفدر في الجنيني التكوين

 بين قطرها يتراوح الشكل اروية نسبيا   ابيرة خلية عن عبارة النمو ااملة البيضة:   الضفدر بيضة وةف

 تحتوي انها اي Mesolecithal المح متوسطة نور من فهي المحية لمحتوياتها بالنسبة اما.   ملم 2-3

 للطيور التي تلك من بكثير اقل ولكنها الرميح بيوض تحتويه مما ااثر لمحا من معتدلة امية على

 قطب من الترايز في تدرجا   تظهر ولكنها السايتوبالرم في منتشرة حبيبات بشكل المح يوجد.  والزواحف

 بصورة ولكن Telolecithal المح طرفية بانها البرمائيات بيوض عن فيقال لذلك وتبعا   البيضة في آلخر

 وهناك.  الحيواني القطب في الواطئ والترايز الخضري القطب في العالي الترايز يكون حيث تدلةمع

 Germinal Vesicle الجرثومية بالحوةلة تسمى ما او بالنواة تحيط السايتوبالرم في وفافة منطقة

 بان اقتراح ناكه.  للمد وقابلة منفذة غير المنطقة هذه سطح طبيعة ان.  الحيواني القطب قرب تقع والتي

 . المعيدي الدور تكوين عملية خالل المواد انتقال في مهما   دورا   تلعب المنطقة هذه

 

 : الضفدر في التفلج عملية على المؤثرة البيئية العوامل

 يعتمد نموها معدل وان الحرارة لدرجة منظم جهار المخصبة البرمائيات لبيضة ليس -: الحرارة درجة -1

 درجة في مرات ثالث مضاعفة بسرعة المطلوبة المرحلة تصل فالبيضة وهكذا.  البيئة حرارة درجة على

 الى يؤدي الحرارة درجة بارتفار الكيميائية التفاعالت معدل ريادة ان حيث.  م 152 درجة من ااثر م 252

  الحرارة درجة لمدى حدود فهناك النمو معدل على للسيطرة الحرارة درجة استعمال يمكن و. النمو ريادة

 هذا من اعلى ولكن م 242-3 من تتراوح حرارة درجة عند طبيعيا   تنمو الضفادر بيوض ان وجد ولقد. 

 .  طبيعيا   غير النمو يكون المدى
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 الملحية فالمحاليل ع مناسب ايوني ترايز ذي ماء في الضفدر بيوض تربى ان يجب -: االمالح ترايز -2

 البالغ الضفدر انسجة مع Isotonic الترايز متساوية تكون تيوال Ringer’s Solution رنكر امحلول

 ماء او المخففة الملحية المحاليل تكون بينما ع للبيوض المبكر الموت دائما   تسبب الترايز لهذا المعرضة

 .  جدا   مناسبة البرك

 باستمرار سجيناالوا البيوض تستهلك أذ.  ايضا   مهم البيوض فيه تنمو الذي الماء حجم -: الماء حجم -3

 من ةغير حجم في معا   مزدحمة البيوض ااند فاذا واليوريا واالمونيا الكاربون اواسيد ثنائي وتطرح

 .  الفضالت وتجمع األواسجين  لنفاذ تموت فإنها الماء

  الض:دع ف: الج:لج

 بعد.  يةالجيالتين واالغلفة االخصاب غشاء ضمن المبكرة اليرقية المرحلة الى والنمو التفلج يحدث

 مغزله يكون الذي االول التفلج يبدأ البرمائي الحيوان نور حسب ساعة 12-2 بين تتراوح بفترة االخصاب

 لذا.  القطبي المحور مع قائمة راوية محوره ويعمل المح ترايز يقل حيث الحيواني القطب باتجاه مزاحا  

 االخدود هذا يقسم حيث البداية في ضةللبي اللون الغامق العلوي السطح على االول التفلج اخدود يظهر

 الي:  اوال   بانه يوةف ان يمكن للضفدر  االول التفلج ان حيث نصفين الى الحيواني القطب

Holoblastic   متساوي:  وثانيا Equal   طولي:  وثالثا Meridional . 

 التفلج حدوث اان فاذا ع االول والتفلج االخصاب بين الفترة من عادة اقل فترة بعد الثاني التفلج يحدث

 التفلج من واحدة ساعة حوالي بعد يحدث الثاني التفلج فان االخصاب بعد ساعة 2 - 1/2 بعد مثال   االول

  تقل وهكذا االولي

 عملية تبطئ حيث االول التفلج يكتمل ان قبل عادة يبدأ الثاني التفلج ان لوحظ لقد.  التفلج استمر الما الفترة

 االول التفلج يشابه الثاني التفلج.  المح من الكبيرة الكمية لوجود الخضري الكرة فنص منطقة في التفلج

 اخدود يشكل.  الوقد نفس في تنقسم االوليتين الفلجتين من ال وان وطولي ومتساوي الي انه حيث من

 خاليا اربع هنتيجت وتتكون الحيواني القطب خالل اذلك وتمر االول التفلج اخدود مع قائمة روايا التفلج هذا

 .  الحجم في متساوية

 ( اليالسجوال)  Blastula اإلريمة

 االرومي الجوف هي ةغيرة فسحة او فجوة تظهر الخامس او الرابع التفلج مرحلة حوالي في

Blastocoel السطوح النحناء نتيجة اوال   االرومي الجوف ينشأ.  المنقسمة الخاليا مجموعة ضمن 

 الجوف ينتقل الحيوانية للخاليا السريع التضاعف وبسبب بسرعة يتزايد هحجم وان للفلجات الداخلية
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 Albuminous Fluid هو حي سائل و بالماء مملوء   يصبح ذلك خالل.  الحيواني القطب باتجاه تدريجيا  

 . Blastula باالريمة المرحلة هذه في الجنين يدعى.  به المحيطة الخاليا قبل من يفرر. 

 للض:دع المعيدة وتكوين المصيرية الخارطة

 حد الى ذلك يكون الحقيقة وفي الجنيني التكوين خالل يستمر انقسامها او الخاليا تضاعف ان المفهوم من

 وان انتهى التفلج بان يقال ان يمكن الشكل في جديدة تكوين حوادث ظهور عند ولكن الفرد حياة خالل ما

 بطريقة لألريمة المكونة المواد وتوريع انتشار خالله يعاد الذي الطور ذلك.  جديدا   طورا   يدخل النمو

 تتغير بواسطتها التي الحوادث ان( . الكاستروال) Gastrula بالمعيدة يدعى طبقي جنين يتكون بحيث

 .Gastrulation المعيدة بتكوين تدعى معيدة الى االريمة

 Fate Map المصيرية الخارطة

 الصبغة باستعمال وذلك المعيدة تكوين خالل الصناعي لتعليما او الوسم طريقة الى الباحثون لجأ لقد

.  الطبيعية النمو عمليات مع تتداخل وال.  طويل لوقد الخاليا بها تحتفظ والتي Vital Stains الحيوية

 اررق ابريتات مثل الحيوية الصبغ باحدى مصبوغة Agar األاار من قطعة الطريقة هذه في تؤخذ حيث

 يراد والتي االريمة من المنتخبة المنطقة على قصيرة لفترة القطعة هذه وتضغط متعادلال األحمر او النيل

 لبضعة المميز بلونها تحتفظ والتي الخاليا الى االاار قطعة من الصبغة تنتشر فسوف.  مصيرها معرفة

 الصبغة وجود فان اذلك.  المستمرة بالمالحظة المعيدة تكوين حراات تتبع يمكن الوقد نفس وفي.  ايام

.  النمو في المتقدم الجنين في( المعلمة) الموسومة للمواد النهائية المواضع تعيين او تثبيد با مكان يجعل

.  المتكون للجنين المستقبلية االجزاء يوضح لألريمة خارطة او مخطط وضع من الفرد يمكن بدوره وهذا

 .  Fate Map المصيرية بالخارطة يسمى ما وهذا

  Organogenesis In Frog Embryoء ف: أجنة اليرمائيات ) الض:دعة( تكوين األعضا

 (  Ectodermأوال :أعضاء تجكون من الطيقة الخارجية )األكجوديرم 

 األنبوبة العصبية )المخ والحبل الشواي ( واألعراف العصبية  -1 

 تكوين أعضاء الحس )عضو الشم /العين/األذن الداخلية( -2

 خاميةتكوين الغدة الن -3 

 تكوين البشرة واألهداب  -4 
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 Neural Tube formation   تكوين األنيوبة العصيية لجنين الض:دعة

يبدأ جزء من الطبقة الخارجية  أثناء تكوين الطبقات الجنينية الثالث في نهاية طور الكاستروال

ح حيث يعرف )األاتوديرم( وعلى طول الخط المنصف للمنطقة الظهرية للجنين في التغلظ والتفلط

( والتي تبدأ تنخفض قليال  في المنتصف بينما برتفع طرفاها حيث Neural plateبالصفيحة العصبية 

 Neural( ويتكون بينهما أخدود  يعرف باألخدود العصبي  )Neural foldsيعرفان بالثنيتين العصبيتين )

grooveلفية للجنيني . وبتقدم عمر الجنين ( يكون ااثر اتساعا في المنطقة األمامية عنه في المنطقة الخ

واستمرار انخفاض الصفيحة العصبية ينفصل األاتوديرم العصبيى عن ااتوديرم البشرة . و يطلق على 

  (Neurlaالجنين في هذه المرحلة بطور النيورال )

 تكوين المخ والحيل الشوك: لجنين الض:دعة

( والذي يتمايز الى Brainمامي منها ليكون المخ )بعد ان يتم تكوين األنبوبة العصبية ينتفخ الجزء األ

ثالثة أجزاء هي: المخ األمامي  والمخ المتوسط  والمخ الخلفي . حيث يقع المخ األمامي تحد مستوى 

.اذلك   الحبل الظهري وبتقدم عمر الجنين تمايز المخ األمامي إلى جزئين :المخ الطرفي  والمخ البيني

ئين المخ البعدي والمخ الميـلنيني  بينما يبقي المخ المتوسط اماهو بدون اجزاء يتمايز المخ الخلفي إلى جز

 . 

( والذي يمتد على طول بقية Spinal chordأما بقية اجزاء األنبوبة العصبية فتكون الحبل الشواي )

  اجزاء المحور الظهري للجنين.

  Pituitary glandتكوين الغدة النخامية :

خامية في األطوار الجنينية األولى على وكل انبعاج يخرج من قار المخ األمامي ) يظهر تكوين الغده الن

 Rathkes pouchيعرف بالقمع  ( ليقابل نتوء سميك من منطقة سقف الحلق للجنين )يعرف بجيب راثك 

 ( وذلك بعد انفصالة من أاتوديرم البشرة .
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   Epidermal Developmentتكوين اليشرة 

البشرة من الطبقة الخارجية )األاتوديرم ( فبعد انغالق األنبوبة العصبية تكون بقية أجزاء الطبقة  تتكون

الخارجية) األاتوديرم( منطقة البشرة وهي الطبقة الخارجية للجلد. و تظهر اهداب على السطح الخارجي 

ف الجالتيني . ثم بتقدم العمر اثناء مراحل التكوين المبكر للجنين تساعد في إلتفاف الجنين داخل حيز الغال

 تتخصص أجزاء من خاليا البشرة لتعطي بعض الغدد المخاطية والغدد السامة )في بعض األنوار(. 

 The sense organتكوين أعضاء الحس  

يظهر عضو الشم على وكل تغلظ في الطبقة الخارجية األاتوديرم لمقدمة الجنين على  : عضو الشم

 ن إلى الداخل تعرف ال منهما بالحفرة الشمية .الجانبين مكونا حفرتي

: ويبدأ تكوين العين في الجنين بظهور برور على جانبي المخ األمامي ويزداد نموهما بإتجاه  تكوين العين

(. ومع استمرار اتصالهما مع المخ  عن طريق  Optic Vesiclesالبشرة ليكونا الحويصلتان البصريتان )

لبصرية . ثم ينغمد الجزء األمامي للحويصلة البصرية إلى الداخل ليكون ما ساق قصيرة تعرف بالساق ا

طبقة الشبكية الصبغية وهي الجزء  -(. فتصبح الحويصلة مكونة من جزئين  أOptic cupيشبه الكأح )

الطبقة الشبكية العصبية الجزء الداخلي تتمايز الى خاليا حسية  -الخارجي  ذات اللون األسود   . ب

 عصبية . واخرى 

 

 (Mesodermثانيا: أعضاء تجكون من الطيقة المجوسطة  )الميزوديرم 

 الحبل الظهري والقطع الجسدية  -1

 تكوين الكلية الجنينية والجهار البولي التناسلي -2 

 تكوين القلب -3 

 تكوين األطراف  -4 

لحبل الظهري على الجانبين . : تنفصل خاليا القطع الجسدية اثناء تكون ا الحيل الظهري والقطع الجسدية

 وبتقدم عمر الجنين فإن القطع الجسدية تتمايز الى ثالث انوار :

 القطع العضلية : ومنها تتكون عضالت الجسم -1
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 القطع األدمية: ومنها تتكون أدمة الجلد  -2

 القطع الهيكلية: ومنها ينشأ الهيكل أو عظام الفقرات. -3

 

 الكلية في الفقاريات تمر بثالث مراحل:  تكوينتكوين الكلية الجنينية : 

 الكلية األمامية أو ا بتدائية : اما بعض انوار األسماك الدنيا. -1

 الكية المتوسطة : اما في البرمائيات  -2

 الكلية الخلفية : اما في الطيور الثدييات -3

وى ثم تكون الكلية المتوسطة وهي وتكوين الكلية في البرمائيات تمر اوال بتكوين الكلية ا بتدائية حيث تتال

 الكلية الفعالة .

  -Heart Developmentتكوين القلب: 

يعتبر القلب من األعضاء التي تنشأ من الطبقة الوسطى  الميزوديرم ومن األعضاء التي تنشأ مبكرا بعد 

به غالف رقيق من يحيط  انغالق األنبوبة العصبية . يتكون القلب في الجهة البطنية اسفل منطقة البلعوم .

 (. Epimyocardiumالخارج يعرف بالغالف القلب العضلي )

  Limbs Developmentتكوين األطراف : 

بتقدم عمر الجنين وبعد تأسيس اثير من األعضاء الرئيسية فإنه يبدأ تأسيس األطراف  من الطبقة  

طق الخاةة بتكوين األطراف  المتوسطة الميزوديرم . حيث تتراام خاليا من هذا الميزوديرم في المنا

وذلك تحد ااتوديرم البشرة ويتغلظ الجزء من ااتوديرم البشرة في هذه المنطقة ويكون ما يعرف بالبرعم 

الطرفي . ال يلبث ان يأخذا هذا البرعم الطرفي بالنمو وتبدأ األطراف تأخذ وكلها النهائي بتحديد عدد 

لبط لتساعد في السباحة طة مع بعضها بما يشبه رجل ااألةابع وحجمها ونوعيتها وتظل األةابع مرتب

 فيما بعد.

  ( Endodermثالثا :أعضاء تنشأ من الطيقة الداخلية ) األندوديرم 

 تكوين القناة الهضمية وملحقاتها االكبد والبنكرياح والطحال . -1

 الخياويم والرئتين  -2
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 بعض الغدد مثل الغدة الدرقية . -3

بإحتوائها على المح وهي تحيط بالتجويف الكاستروال أو المعي القديم لتعطي  تتميز خالبا الطبقة الداخلية

المعي األولي حيث يأخذ المعي األولي با تسار مع تقدم عمر الجنين خاةة في المنطقة األمامية ليكون 

ئ المعي األمامي الذي يمثل الجزء األمامي للقناة الهضمية فإنه سوف يعطي تكون ال من البلعوم والمر

 . ( ابرور ةغير من قار البلعومThyroid glandوالمعدة وتتكون الغدة الدرقية )

  تكوين الخياشيم : 

تتكون الخياويم على جانبي البلعوم وعددها سد أرواج من الجيوب الخيشومية تظهر على وكل ثنيات 

تقسم طبقة الميزوديرم  عمودية غير مجوفة من جدار البلعوم في اتجاه األاتوديرم حيث تلتحم معه . وبذلك

إلى عوارض عمودية تعرف باألقواح الحشوية حيث يكون ال منها مغطى من الخارج باألاتوديرم 

ومبطن من الداخل باألندوديرم . و عدد هذه األقواح سد أيضا أولها يكون القوح الفكي الذي يقع بين الفم 

قع بين الجيب وبه الخيشومي والجيب والجيب وبه الخيشوميع والقوح الثاني هو القوح الالمي  وي

الخيشومي األول . وبتقدم العمر تفتح الجيوب الخيشومية للخارج وعددها اربع فتحات يتبعها تكوين 

 الخياويم الخارجية على وكل قنوات اةبعية ممتلئة باألوعية الدموية .

   Embryology of the chick ف: الدجاجالجكوين الجنين: 

 ف: الطيوراالنثوي لجهاز الجناسل: ا

بينما يضمر األيمن فى  األيسر فقطفي الطيور يوجد مبيض واحد وقناة بيض واحدة في الجانب 

 .النمو الجنينيمراحل مبكرة من 

  تجركب قناة الييض ف: أنثى الدجاج من:  

وهو الجزء العلوي قريب من المبيض ذو فتحه او فوهة واسعة  (Infundibulumالقمع : )-أ -

 يستقبل  من خاللها البويضة من المبيض . 

وهو ا متداد الخلفي للقمع الى نصف القناة تقريبا عويفرر  ( Magnumالجزء الغدي: ) -ب •

عوغشائة الداخلي على وكل مياريب لولبية مما يعمل على إلتفاف الزالل  الل حول البويضةالز

والتي تعمل على حفظ البويضة )ةفار  (Chalza)على الجابين وتكوين ما يعرف بالكالرا 

 البيضة او المح ( في وضع مرازي داخل البيضة.
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وهو الجزء الغدي الثاني خلف الجزء السابق وهو المسئول عن تكوين  ( Isthmus): اليرزخ -ج •

 الغشائين القشريين حول الزالل 

ويسمى بالرحم تجاورا وهو الجزء الغدي الثالث على وكل ايس منتفخ   : (Uterus) الرحم -د •

 ويعمل على تكوين القشرة الكلسية التي تحيط بالبيضة.

وهو الجزء النهائي من قناة البيض الذي يفتح في المجمع وتخرج منه  (Vaginaالمهيل ) -هـ •

 البيضة بعد تكوينها.

 

 

 تركيب الييض:

في  (Yolk) تتراب البيضة في الطيور من البويضة وهي ةفار البيض حيث يتم تخزين المح •

 البويضة وهي في المبيض .

بينما تتم المرحلة الثانية منه في اعلى تحدث المرحلة االولى من االنقسام االختزالي عند االباضة  •

 قناة البيض وذلك عند حدوث عملية االخصاب .

بعد خروج البويضة من المبيض الى قناة البيض يضاف عليها األغشية البيضية الزالل ) بياض  •

 ثم الغشائين القشريين الرقيقين ثم القشرة الكلسية . (Albumin)البيضة( أو األلبيومين 
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 ية مسامية تسمح بتبادل الغارات مع أغشية الجنينالقشرة الكلس •

 في النهاية الطرفية للبيضة يوجد الفراغ الهوائي بين الغشائين.   •

البويضة )ةفار البيضة أو المح( هي الخلية الجنيسة وتكون ممتئله بالمح حيث ينحصر السيتوبالرم - 

قرص الجرثومي حيث توجد به النواة فيها الى جزء بسيط أعلى المح يعرف بالسيتوبالرم النشط أو ال

 ( . 1Nاحادية المجموعة الكروموسومية )

يصنع المح  في ابد األم ثم ينتقل عن طريق تيار الدم الى الخاليا الحويصلية التي تحيط بالبويضة  -

 في المبيض .

 الحبيبات( يترسب داخل البويضة على طبقتين  مح ابيض ةغير الحبيبات وأةفر ابير yolkوالمح )

% 11% مواد دهنية )فسفاتية ومتعادلة( 33% ماء 55ويتراب المح في الطيور من حوالي 

% مواد اربوهيداثية وقليل من األمالح المعدنية الذائبة مثل الوريد الصوديوم والوريد 1بروتينات ع

 (  A,B1,B2,Eالكالسيوم وبعض الفيتامينات )

 

 

 اإلخصاب ف: الطيور

طويلة ونحيفة والنطفة تتكون من رأح بشكل عام طويل نحيف ذو نهاية مدببة  تكون النطف  •

 وقطعة وسطية وذيل خيطي طويل.
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 يحدث ا خصاب داخليا في الطيور  •

بعد الجمار تنقل الحيوانات المنوية من المجمع الى  المهبل ثم قناة البيض حيث تقابل البويضة في  •

 القمع (. الثلث األول من قناة البيض )قبيل منطقة

ونظرا لكبر حجم البويضة وامتالئها بالمح يمكن ان يدخل إليها ااثر من حيوان منوى واحد ) التعدد 

 نواته( لكن فقط واحد هو الذي يدخل في منطقة القرص الجرثومي وتلتحم   Polyspermy المنوي

 الثاني. االختزالي االنقسامالناضجة التي أاملد  البويضةبنواة 

 Cleavage   الطيور ف: الج:لج 

  Discoidal Cleavageالج:لج غير الكامل )القري:(

عبارة عن وق في وسط القرص الجرثومي يقسمه دون ان يقطعة لألسفل وتتكون  الج:لج األول •

 الفلجتان دون حدود خلوية سفلية 

بع أيضا عبارة عن وق عمودي على الشق األول ويقسم القرص الجرثومي الى ار الج:لج الثان:- •

 فلجات أو خاليا غير ااملة 

عبارة عن وقين متواريان عموديان على الشق الثاني وبذلك تتكون ثمان فلجات  الج:لج الثالث- •

  غير مكتملة األغشية السفلية

  فلجة 10عبارة عن وقين على التفلج الثالث ليقسم القرص الجرثومي الى  الج:لج الرابع •

منها ةغيرة  المرازية( عبارة عن اتلة من الخاليا  Morula ثم تتوالى التفلجات لتكون التوتية ) •

 ومحددة بينما الخاليا المحيطية تكون مسطحة وأابر حجما ومتصلة بالمح من أسفل.
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  Gasterulaوالمعيدة   Blastulaاليالسجولة تكوين 

المنطقة المرازية  من األدمة  ( نتيجة إنفصال Blastulaثم تتكون المفلجة ) البالستولة ل- •

الجرثومية عما تحتها من المح يظهر نتيجة لهذا االنفصال تجويف وسطي يطلق علية بتجويف 

 المفلجة او البالستولة 

وتعرف المنطقة التى في مراز القرص الجرثومي  أعلى تجويف المفلجة بالمنطقة الشفافة  •

(Area pellucidaبينما المنطقة المحيطة بها و ) التي ترتكز على المح تعرف بالمنطقة المعتمة

(Area opeca ) 

في جنين الطيور والتي تتكون في  )البالستولة( في نهاية مرحلة التفلج وتكوين طور المفلجة •

 ( Hypoblast( وطبقة سفلية )Epiblastمنطقة القرص الجرثومي من طبقة علوية )

يتكون بعد ساعات من تحضين البيض بتغلظ  يبدأ عملية التبطين بتكوين الخط البدائي والذي  •

 لتجمع خلوي في ربع المساحة الرائقة للقرص الجنيني 

 ساعة يزداد هذا الجزء المتغلظ ويمتد لألمام  3-2وبعد مرور  •

ساعة من التحضين يأخذ وكل خط بارر وسط المساحة الشفافة للقرص الجنيني  10-12ثم بعد  •

 .(Primitive Streakفيعرف بالخط البدائي )
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( محصور بين وريطين Primitive grooveوسط الخط  البدائي يوجد الميزاب البدائي ) •

( عوفي مقدمة الخط البدائي Primitive ridgesمرتفعين من الخاليا يعرفان بالحدين البدائيين )

( وأمام الحفرة تجمع خلوي مرتفع Primitive pitيكون جزء منخفض يعرف بالحفرة البدائية )

 ( .Hensen’s nodeيعرف بعدة هنسن )

اما تزداد سمااة المنطقة من المساحة الرائقة والمالةقة للخط البدائي وعلى طوله من الجانين  •

 ( .Embryonic areaتعرف بالمساحة الجنينية )

يكون تحدد محور  ويتحول القرص الجرثومي من الشكل الدائري الى الشكل البيضاوي وبهذا •

 الجنيني الرأح عند عقدة هنسن والذيل الطرف الخلفي للخط البدائي . 
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يجضح -1 

من القطاعات العرضية ان الخاليا السطحية تهاجر الى الداخل ك: تأخذ مكانها ف: تكوين طيقة 

، كما يالحظ ان بعض الخاليا تن:صل من السطح الداخل: لألدمة الجرثومية ويندمج مع  األندوديرم

الطيقة الزاح:ة الج: تجولى تكوين األندوديرم دون الحاجة الى الزحف وهذه العملية تسمى باإلنشقاق 

 (  Direct delaminationأو اإلن:صال المياشر )

ونجيجة لجكون هذه الطيقة الخلوية الجديدة يظهر تجويف جديد ينحصر بين األدمة الجرثومية  •

العليا وطيقة األندوديرم الس:ل: وهو الججويف الذي يناظر تجويف الم:لجة أو اليالسجولة ف: 

الض:دعة. أما الججويف الذي يجكون اثناء عملية الج:لج والذي كان يعرف بالججويف تحت 

و األن يقع أس:ل طيقة األندوديرم ف: مواجهة المح مياشرة ويناظر تجويف المع: جرثوم: فه

 ( وهذا الطور هو ما يعرف بالميطنة أو الجاسجرولة . Archentronاليدائ: )

 

تبدأ مجموعة جديدة من الخاليا في المرور من خالل الميزاب البدائي لتكون طبقة أخرى تتوسط التجويف 

الجرثومية واألندوديرم )تجويف البالستولة( وتلك هي الطبقة المتوسطة أو الذي نشأ بين األدمة 

الميزوديرم والتي  تختفي الما اتجهنا يمين أويسار منقطة القرص الجنينى اما انها ال تمتد امام عقدة هنسن 

 . 
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 وأى قطار بعد عقدة هنسن ال تظهر فيه الطبقات الجنينية الثالث.

يرم( تنشأ على جانبي الخط البدائي ثم تنتشر سريعا على وكل جناحين فالطبقة المتوسطة )الميزود

ينحرفان تدريجيا لألمام حتى يمتدان فقط في األطراف المحيطية لمساحة الرائقة دون المتوسطة التي تقع 

( Proamnionاما الرأح والتي تكون خالية من طبقة الميزوديرم وتعرف هذه المنطقة بالرهل البدائي )

 كون أاثر وفافية من بقية ما حولها من األنسجة لكونها ذات طبقتين )ااتوديرم عاندوديرم(.والتي ت

 ف: جنين الطيور (Notochordتكوين الحيل الظهري )

 عندما يتم تكون الطبقات الجنينية الثالث يكون الجنين قد احتضن مدة سد عشر ساعة  •

تحدث انقسامات سريعة للخاليا عند عقدة هنسن  مع بداية الساعة السابعة عشر من ا حتضان •

وتندفع هذه الخاليا امامها في التجويف الذي يفصل األاتوديرم عن األندوديرم والتي سوف تتميز 

 . ( Notochord)  إلى خاليا الحبل الظهري

 ومع تميز الحبل الظهري في المنطقة األمامية تتراجع عقدة هنسن واذلك الخط البدائي .  •

تراجع الخط البدائي للخلف ترك امامه مجموعة من الخاليا تساهم في تكوين الحبل الظهري  والما •

. 

والخط البدائي لحنين الطيور يماثل فتحة الجاسترولة في البرمائيات. حيث من االهما تنغمد خاليا  •

 .لتكون الطبقة المتوسطة

 تكوين األنيوبة العصيية ف: جنين الطيور

جية )األاتوديرم( التي تقع فوق الحبل الظهري مباورة تزداد في السمك إن خاليا الطبقة الخار •

 لتكون خاليا الصفيحة العصبية

 تمتد الصفيحة العصبية للخلف الما امتد اسفلها الحبل الظهري •

الى الداخل قليال  ساعة احتضان تبدأ الصفيحة العصبية با نغماد 18عندما يصل الجنين عمرة  •

( والجزء المنغمد يكون األخدود Neural foldsوبذلك ترتفع حافتاه لتكون الثنيتين العصبيتين )

 ( .Neural groveالعصبي )

ساعة تتقابل الثنيتان العصبيتان في منطقة الرأح حتى تلتحم تمام  21وعندما يصل عمر الجنين  •

 . فوق الميزاب العصبي لتكون األنبوبة العصبية
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 ( Neural creastوعلى جانبيها توجد خاليا األعراف العصبية ) •

 اما الجزء األمامي لألنبوبة العصبية يكون ااثر اتساعا ليكون المخ )امامي ومتوسط وخلفي(. •

 

 ساعة من الجحضين 24جنين دجاجة عمره 

ساعة وفي نهاية تكوين الخط البدائي وبداية تكوين األنبوبة  25-18عندما يصل عمر الجنين  •

 العصبية 

في هذه األثناء يرتفع القرص الجنينى ارتفار موضعيا بكامل سمكة في اقصى المنطقة األمامية  •

ومن هذه الثنية سوف يبدأ تميز المنطقة  مكونا برورا على وكل ثنية امامية تقع فوق األاتوديرم

 (Head foldsالرأسية للجنين ولذا تعرف بالثنية الراسية)

الموضعي والبارر لألمام جيب ةغير يعرف بالجيب تحد رأسي  االرتفاريتكون أسفل هذا  •

(Subcephalic pocket ) 

 حيث يقع اسفلة المعي األمامي  •

الظهري الى اتل خلوية تعرف بالقطع الميزوديرمية أو اما يتميز الميزوديرم على جانبي الحبل  •

  ساعة من التحضين .   21( حيث يظهر اول روج بعد Somitesالجسدية )

 24ثم يتوالى بعد ذلك ظهور ارواج الكتل الميزوديرمية أو الجسدية ال ساعة فالجنين الذي عمرة  •

 أرواج من الكتل الجسدية . 4ساعة يتكون لدية 



Embryology                                                                            Asst. Lec. Eqbal  A.Gatea  

49 
 

القطع العضلية لتكون العضالت والقطع  ل الجسدية فيما بعد اما في جنين الضفدعةتعطي هذه الكت •

 الهيكلية لتعطي العظام والفقرات والقطع األدمية لتعطي ادمة الجلد. 

اما بقية الميزوديرم على جانبيى الكتل الجسدية فيكون مقسم الى منطقتين واضحتين الميزوديرم  •

لمنشق الى طبقتين األولى  وهي العليا تعرف بالميزوديرم المتوسط والميزوديرم الجانبي  ا

الجسمي قريبة من الطبقة الخارجية األاتوديرم  والثانية السفلية تعرف بالميزوديرم الحشوي 

 والذي يغطى األندوديرم  

 وما بينهما من تجويف هو تجويف السيلوم . •

 اما تبدأ تظهر الجزر الدموية في  نهاية المنطقة الجنينية.
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