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االخصاب و الجنين
اوال :تكوين الحيوان المنوي
*الجاميتات المنوية ىي الحيوانات المنوية والتي تتكون في الخصيتين* .مراحل تكوينو))يبداء الحيوان المنوي في الذكور عند البموغ ويستمر مدى
الحياة((*دورة التكوين تتضمن :
يبدء تكوينيا في االنابيب المنوية اثناء مرحمة الب موغ ويستمر تكوينيا مدى الحياة.الخاليا المكونة ليا ىي) الخاليا المنوية االم" 2Nوالتي تعتبر خاليا جذعية جنسية(.من حيث الموقع عمى السطح الداخمي لجدران االنابيب المنوية في الخصيتين.مراحل تكوين الحيوان المنوي:#وجود االنقسامات المتساوية عديدة .#تبقى احدى الخميتين الناتجتين من كل االنقسام) تعتبر المخزون من الخاليا الجذعية الجنسية(.
#تتمايز الخمية االخرى الباقية لتكون) الخمية المنوية االولية# (.الخمية المنوية االولية) تمر باالنقسامات المنصفة )  ( +بمساعدة خاليا سيرتولي(
لتكون خميتين منويتين ثانويتين) في كل منيا تحتوي عمى نصف الكروموسومات الجسمية(# .الخالياالمنوية الثانوية) المرحمة الثانية من االنقسام
المنصف)(+خاليا سيرتولي( لتكون الطالئع المنوية اخيرا :تتحول الطالئع المنوية الى الحيوانات المنوية) الجاميتات الذكرية الناضجة(
مالحظة:ان خاليا سيرتولي ىي موجودة بين الخاليا المنوية االولية و الثانوية اذ تزودىا بالغذاء الالزم لمتمايز.

---------------------------------------------------------------ثانيا :تكوين البويضات
*ان الجاميتات االنثوية و التي تسمى البويضات وتتكون في المبيضين.
*مراحل تكوينيا  :تبدء البويضات في االنثى عمى شكل نشاط دوري) كل  22يوم*(.مراحل تكوينيا ىي :
#الخاليا التناسمية االولية تتعرض لالنقسامات متساوية عديدة لتكون خاليا البيضية االم# .الخاليا البيضية تتعرض الى االنقسامات المتساوية لتكون
خميتين# .الخميتين تتعرض كل منيما الى المرحمة االولى من االنقسام المنصف لتكون الخمية البيضية االولية# .الخمية البيضية االولية) تبقى طوال فترة
الطفولة في الدور التمييدي االول(.و)موقعيا داخل الحويصمة االولية (عمما) ان المبيض لالنثى تحتوي عمى عدد محدد منيا(.
#الخمية البيضية االولية الواحدة ((بوجود اليرمونات االنثوية +خالل فترة شير(( #اكمال المرحمة االولية من االنقسام المنصف لتكون
خمية بيضية ثانوية) كبيرة ( +جسم القطبي االول) صغيرة(

الجسمين القطبين ومميزاتيا) قميمة السايتوبالزم)

بوجود المرحمة الثانية من االنقسام المنصف وتتوقف عند المرحمة

ا ل خ ال ص ة ا ل ح ق ي ق ة ف ي ا ل ع ل و م ا ل ح ي ا ت ي ة

1الصفحة

البويضة الناضجة

+الجسم القطبي الثاني صغير الحجم ليتحمل

تضمحل وتتح مل

ثالثا  :الحيض (الطمث)
بانيا)) النشاط الدوري لتكوين البيوض لدى االناث)) كل  88يوم  ((.يقسم الحيض الى قسمين:
 - 1دورة المبيض يتكون من  3اطوار .

أ -دورة المبيض :يتضمن

طور الحوصمة*(:في كل مبيض) حويصالت االولية (و التي تحتوي كل منيا عمى بيضة اولية*.تنضج عبر اليرمونات المنشطة الجنسية شيريا و التي
مصدرىا الغدة النخامية*.تتكون حويصمة غراف الناضجة*.تفرز ىرمون استروجين و الذي يعمل عمى/1 :زيادة سمك بطانة الرحم/8.غزارة االوعية
الدموية*.ان زيادة افراز ىرمون استروجين تؤدي الى :/تقميل ىرمون المنشط لمحوصمة.افراز اليرمون المنشط لمجسم االصفر).
مالحظة)ان اليرمون المنشط لمجسم االصفر يعمل عمى اكمال حويصمة غراف لحدوث االباضة(.
ب -طور االباضة:
*تحدث في اليوم  14لمدورة*.ما تبقى من جسم الحوصمة) الجسم االصفر (يتحول الى البيضة*.يصاحب عممية التحول:
زيادة افراز الغدة النخامية لمحوصمة. FSH .زيادة افراز اليرمون المنشط لالصفرLH .ج  -طور الجسم االصفر:
*افراز ىرمون +كمية قميمة من ىرمون استروجين* .يثبط اليرمونات) ىرمون المثبط لمحوصمة +ىرمون المنشط لمجسم االصفر *(.تعميل ميم/ال تنضج حويصمة جديدة
مادام الجسم االصفر نشط؟ الجواب /بسبب)ىرمون المثبط لمحوصمة +ىرمون المنشط لمجسم االصفر(.
مالحظة  //ان ىرمون البروجستيرون يعمل عمى * :تحضير الرحم الستقبال البويضة المخصبة.من خالل حضانة الجنين يكون عمل اليرمون) لالخصاب وحدوث الحمل (
* :زيادة سمك بطانة الرحم*حث الخاليا الغدية في الرحم عمى افراز الكاليكوجين  +الدىن كبيئة مناسبة لمجنين.

 - 8دورة الرحم

وي تضمن :

أ -طور تدفق الطمث

*اضمحالل الجسم االصفر والتي تؤدي الى انخفاض مستوى ىرمون بروجستيرون في الدم *.لكن في حالة عدم حدوث الحمل:
 1تناقص كمية الدم الواردة الى بطانة الرحم 8.تموت الخاليا الطالئية المبطنة لجدار الرحم 3 .تتسع االوعية الدموية 4 .يزيد ضخ ا لدم الى الرحم.

5

تفصل اليطانة عن الرحم مع كمية من الدم 6 .تستمر العممية من  3الى 4ايام 7 .ثم يبداء مبيض جديد اخر.
ب  -طور نمو بطانة الرحم:

*زيادة سمك بطانة الرحم بتاثير من ىرمون * استروجين) من حويصمة غراف الناضجة(.
ج  -طور االفراز:
*وجود ىرمون البروجستيرون المفروز من الجسم * االصفر افراز المواد المخاطية من الغدد االنبوبية ؟تسبب الحفاظ عمى بطانة الرحم استعدادا النزراع
ا ل خ ال ص ة ا ل ح ق ي ق ة ف ي ا ل ع ل و م ا ل ح ي ا ت ي ة

2الصفحة

البويضة المخصبة في حالة الحمل

رابعا  :االخصاب
ان مراحل االخصاب تتكون من# :وصول الحيوان المنوي الى الرحم# .يتحرك الحيوان المنوي بذيولو خالل بطانة الرحم المخاطية متجو الى االعمى قناة
البيض # .اذا وجدت الخمية البيضية الثانوية يخصبيا احد الحيوانات المنوية# .عبر االنزيمات الياضمة التي يفرزىا الجسم القمي لمحيوان المنوي حيث
يالحظ اختراق الحيوان المنوي لمطبقة الخاليا الحويصمية المحيطة بالخمية البيضية ا لثانوية# .يمتحم الغشاء البالزمي لمحيوان المنوي مع الغشاء البالزمي
لمخمية البيضية الثانوية# .تتكون طبقة قاسية خارجية ,مما يمنع دخول حيوانات منوية اخرى# .بعد االلتحام ,يدخل راس الحيوان المنوي الى داخل البويضة
الثانوية# .يعمل عمى تحفيز البيضة عمى االنقسام لتكوين البويضة الناضجة  +الجسم القطبي الثاني# .تتم انتقال الحيوان المنوي الى نواة البويضة ومنيا
الى وسط البويضة# .يتحمل غالفيما# .تتكون البويضة المخصبة) . ( 2N
-------------------------------------------------------------------------------خامسا :الجنين (ان موضوع الجنين يتكون من جزئين) تكوين الجنين,تغذية الجنين(.
أ  -تكوين الجنين:
#ان مدة الحمل  266يوما من اخر دورة حيض # .تطراء عمى البويضة المخصبة تغيرات في  3اشير االولى من الحمل وتتمثل ىذه التغيرات في:
*خالل االسبوع االول  # ):دخول البويضة المخصبة لسمسة من االنقسامات المتساوية في االسبوع االول ,وتبقى الكتمة الناتجة
محيطة بالمنطقة الشفافة #.خالل  3ايام,تصبح مكونة من  16خمية تسمى)) التوتة  # ((.تنتقل التوتة الى الرحم في اليوم الخامس والتي تتميز)اختفاء
المنطقة الشفافة,تكوين داخميا تجويف مممؤء بالسائل(  #يتكون الجنين ككرة مجوفة تسمى الكبسولة البالستولية والتي تتميز ب)*تتجمع الخاليا في احدى
قطبي الكبسولة البالستولية لتكون كتمة خموية داخمية والتي يتكون منيا اعضاءالجنين*.سائر الخاليا المحيطة بالكبسولة البالستولية تكون االرومة
المغذية# ).في اليوم السابع تبدأ عممية انزراع الجنين بعد االخصاب و تنتيي في اليوم السابع# .تمتصق الكبسولة البالستولية ببطانة الرحم# .تفرز
انزيمات تذيب جزءا من الطبقة الداخمية لمرحم # .لتحل محل الجزء الميضوم تدريجيا حتي تدخل في بطانة الرحم).
خالل االسبوعين الثاني و الثالث# ( :تتكون كتمة خموية داخمية تسمى القرص الجنيني و التي تتميز"طبقة داخمية,طبقة خارجية,طبقة وسطى تتكون خالل
االسبوع الث الث"  #تتحول الطبقات الثالثو اعاله الى اجيزة الجسم المختمفة.
االسبوع الرابع :تبدأ الثنيات القمبية بالنبض.
الشير الثاني :يصبح القمب مكونا من اربعة حجرات.
الشير الثالث :يتميز جنس الجنين .بقية فترة الحمل :مع استمرار نمو الجنين وتطوره,يصبح لديو حركة واضحة ,يتكامل نمو اعضائو ,وينقمب وضع
ا ل خ ال ص ة ا ل ح ق ي ق ة ف ي ا ل ع ل و م ا ل ح ي ا ت ي ة

3الصفحة

جسمو قبل الوالدة ليصبح راسو قريبا من عنق الرحم.

أ  -تغذية الجنين:
- 1المشيمة:ىي نسيج متخصص يتكون من خاليا االم و الجنين,ومنطقة اتصال بين االوعية الدموية لمجنين و االم تنقل الماء و الغذاء و االكسجين من
دم االم الى دم الجنين وانتقال فضالت االيض من دم الجنين الى دم االم.
- 8مشيمة الجنين :والتي تتميز #بتكون من غشاء الكوريون # .يحتوي عمى خمالت الكوريون # .يتصل الجنين بالمشيمية عبر الحبل السري.
#يتكون الجز االخر من المشيمية من بروزات من بطانة الرحم والتي تتميز بوجود االوعية الدموية بكثرة.
- 3الحبل السري :يحتوي عمى  #شريانيين سريين والذي ينتيي بشبكة من الشعيرات الدموية في خمالت الكوريون # .وريد سري.
----------------------------------------------------------------------------------

سادسا الوالدة
#المخاض:ىي بداية الوالدة حيث تبدأ بانقباض العضالت في اعمى جدار الرحم ولتنتشر وتصل الى عنق الرحم ولتحدث عمى فترات .وتقسم عمى 3
مراحل:
المرحمة االولى :مرحمة االتساع و التمدد" والتي تتميز ب" #انقباض عضالت الرحم # .اتساع عنق الرحم بخروج الجنين# .تمزق الغشاء الرىمي.
*خروج السائل الرىمي؟ الذي يعمل عمى تعقيم المسار الذي سوف يسمكو الجنين  +يسيل انزالقو,و التي تستمر عدة ساعات.
المرحمة الثانية :مرحمة خروج الوليد" والتي تتميز ب  "#تتوالى انقباضات عضالت الرحم عمى فترات متقارب #توسع اكثر في عنق الرحم.
#خروج الجنين من عنق الرحم الى الميبل ومنيا الى الخارج# .يالحظ ان الجنين متصال بالمشيمية عبر الحبل السري ,ويقوم الطبيب بقطع الحبل السري
))وتسمى منطقة السرة((.
المرحمة الثالثة :خروج المشيمة" والتي تتميز ب "#تتم بعد الوالدة بفترة# .تنفصل المشيمة عن جدار الرحم وتطمق الى الخارج# .خروج االغشية الجنينية.
#حدوث نزف يقل تدريجيا.
-------------------------------------------------------------------------------

سابعا :تنظيم النسل
- 1الغ اية من تنظيم النسل*:المباعدة بين االحمال*.تنظيم النسل*.تقميل من مضاعفات الحمل والوالدة المؤثرة عمى الطفل و االم*.تقميل االعباء
الجسمية و المادية لالسرة.
 - 8الوسائل:وتتكون من عدة انوع

" الميكانيكية واليرمونية والعمميات الجراحية و مستحضرات تحت الجمد".

ا ل خ ال ص ة ا ل ح ق ي ق ة ف ي ا ل ع ل و م ا ل ح ي ا ت ي ة

4الصفحة

وس ائل تنظيم النسل

أ -الميكانيكية
 - 1المولب ويمتاز ب* :مصنوعة من البالستك و النحاس*.تزرع داخل الرحم باستخدام المنظار*.تمنع انزراع كبسولة البالستولية* .المراجعة الدائمة
لمطبيب لمتاكد من وضعو.
- 8الحواجز الغشائية والتي تتميز ب* :تمنع وصول الحيوانات المنوية الى ا لخمية البيضية الثانوية الخصابيا*.تكون عمى نوعين) رجالية و نسائية(.
- 3الطريقة النظمية :والتي تتميز ب* عدم الجماع بين اليومين  11و  17من الدورة الشيرية*.النظرية المستند الييا ىي :
*تكون االباضة في اليوم  14لمدورة الشيرية * .تبقى الخمية الثانوية حية لمدة  84الى  48ساعة بعد انطالقيا الى قناة البيض.
*تبقى الحيوانات المنوية نشطة لمدة  72ساعة* .الشرط االساسي لتطبيق الطريقة ان تكون الدورة عندىن منتظمة كل 88الى  33يوما لتطبيق
الطريقة.

ب -اليرمونية
- 1االقراص تتكون من جزيئات تشبو ىرموني) االستروجين والبروجستيرون- 8(.تناوليا حسب نظام من اليوم  5الى اليوم 85
- 3تمنع افراز اليرمونات المنشطة لحوصالت المبيض- 4.تمنع اعاله انضاج الخاليا البيضية الثانوية وانطالقيا من المبيض.
 - 5التحدث تغيرات في النساء لكن تاثيرىا ضار في بعض النساء.

ج -مستحضرات تحت الجمد
- 1تتكون من ىرمون البروجستيرون- 8.تزرع تحت الجمد في ذراع المرأة باستخدام التخدير الموضعي- 3.تفرز الكبسوالت اليرمونات بصورة بطيئة فيمنع
االباضة- 4.تأثير الكبسوالت لمدة  5سنوات- 5.ممكن استعادة القدرة عمى االنجاب بعد ازالتيا من الجمد.

د -العمميات الجراحية
- 1يقطع الوعائان الناقالن لمحيوان المنوي في الرجل- 8.ثم يطوى كل وعاء عمى نفسو ويربط- 3.التتاثر القدرة الجنسية لمرجل و المراءة.
- 4لالناث تقطع قناتا البيض وتربطان.
------------------------------- --------------------------------------------ثامنا  :تقنيات في عمميتي االخصاب و الحمل)ىي تقنيات معالجة العقم(
أ -اطفال االنابيب)بدءت في المممكة عام )1988تشمل* :المراءة المصابة بانسداد في قناتي البيض أو تمفيما) الن الحيوان المنوي ال يستطيع الوصول
الى الخمية البيضية الثانوية واخصابيا(*قمة الحيوانات المنوية أو قمة حركتيا لدى الزوجة*حاالت العقم الغير معروفة لدى الزوجين.

ا ل خ ال ص ة ا ل ح ق ي ق ة ف ي ا ل ع ل و م ا ل ح ي ا ت ي ة

5الصفحة

الطريقة العمل ىي*:حقن االم باليرمون المنشط لمغدد التناسمية*.زيادة افراز الخاليا البيضية الثانوية الممتقطة*.مراقبة حويصالت المبيض بجياز
الموجات فوق الصوتية* .تمتقط الخاليا البيضية الثانوية بواسطة منظار خاص*.توضع خارج الجسم في الوسط غذائي درجة الحموضة فيو* 7,5يضاف
ليا الحيوانات المنوية من الزوج لتخصب *.بعد  53الى  63ساعة من االخصاب يصبح عدد خاليا الجنين  8الى  16خمية ننتقل خاليا الى الرحم عن
طريق الميبل*.عادتا يتم نقل  3الى  4اجنة لضمان حدوث الحمل*.تييىء المراءة لمحمل عبر حقنيا بيرمون بروجستيرون.
*تزداد نسبة ا لنجاح مع زيادة عدد االجنة المنقولة.
ب  -الحقن المجيري لمخمية البيضية الثانوية*:استخدام حيوان منوي واحد*.ادخالو الى البيضة الثانوية بواسطة الحقن المجيري من خالل ابرة مجيرية
دقيقة*.يتم المجوء الى الطريقة عند وجود ضعف شديد لمحيوانات المنوية أو استخراج الحيوانات المنوية من الخصية أو من البربخ.
ج -ثقب غالف الجنين*:مساعدة الجنين لالنزراع الى بطانة الرحم*.احداث ثقب في المنطقة الشفافة المحيطة بالجنين*.ممكن اجراء الثقب باستخدام
االبرة المجيرية أو نوع من الحموض أو الميزر.
د -تجميد االجنة وتجميد الحيوانات المنوية*:تجميد االجنة الزائدة الستخداميا في محاوالت الحقةالخصاب خارج الجسم*.بالطريقة اعاله ممكن اعادة
االجنة المجمدة الى الرحم دون المرور بعناء الحقن اليرمونية*.عممية التقاط الخاليا البيضية الثانوية مما يوفر التكمفة المادية*.يستطيع الشخص
المصاب بامراض تستدعي العالج باالشعة أو الشخص العاجز عن اعطاء كمية مناسبة من الحيوانات المنوية أو المصاب بانسداد الوعاء الناقل ان يعمل
عمى تجميد حيواناتو المنوية الستخداميا الحقا.
و  -نقل الجاميتات الى قناة البيض* :جمع الخاليا البيضية الصالحة لالخصاب*.مزجيا مباشرتا مع الحيوان المنوي*.نقل مزيج الجاميتات الى قناة
البيض*.ممكن لالزواج قميمي الحيوانات المنوية االستفادة من ىذه الطريقة* .شرط الطريقة ان تكون قناتا البيض سميمة لدى الزوجة
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