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 التكاثر عند االنسان 

 ما اهمية التكاثر الجنسي لالنسان ؟ الجواب / للحفاظ على نوع االنسان .-2

 كون التكاثر الجنسي عند االنسان ؟ يتكيف -8

 الجواب                              

 .(  n( مع الجاميت االنثوي ) nاتحاد الجاميت الذكري )*                            

 . (  2nالبويضة المخصبة )لتكوين  *                           

 تنقسم انقسامات عدة لتنمو و تتمايز  *                           

 لتتحول الى فردا جديدا .*                           

 كيف تتكون الجاميتات ؟ -8

 : الجواب  

 اوال  الجاميتات الذكرية : 
  الخصية في  االنابيب المنويةالموقع : تتكون الحيوانات المنوية في . 

 . متى تتكون : عند البلوغ 

  لكنها تتباطأ مع تقدم العمر .  الشخص الطبيعيوالى متى يستمر التكوين : ال يتوقف انتاجها عند 

 يوما . 98 – 43نتاج الحيوانات المنوية ؟ من كم تستغرق فترة أل 

 نات المنوية :اما مراحل تكوين الحيو 

 و نموها : و التي تتميز بما يلي مرحلة التضاعف الخاليا التناسلية -أ

متتالية( لتكوين  )مخزون  انقسامات متساوية( و التي )تنقسم  2nوجود الخاليا المنوية االم )-2  

 كبير منها(  .

 تواجد الخاليا المنوية االم هي )االنابيب المنوية للخصية( . موقع-8  

 الجديدة (.الخاليا المنوية االم )انها تعتبر الخاليا الجذعية أو المصدر للخاليا الجنسية  ميزة-8  

 المنوية )نتيجة االنقسام المتساوي  المستمر(. تقل اعداد منها الى تجويف االنابيب تن-3  

 تدخل مرحلة النمو و التمايز .-5  

 (. 2nو التي تحتوي على ) الخاليا المنوية االوليةخاليا كبيرة الحجم تسمى  تنتج-4  

    

 : و التي تتميز بما يلي : مرحلة النضج و التمايز-ب  

 . االنقسام المنصفمن  المرحلة االولىتدخل الخلية المنوية االولية -2    

 (. nباحتوائها على ) التي تتميزو يتم انتاج خليتين  تسمى الخلية المنوية الثانوية -8      

 لتكوين الطالئع المنوية . االنقسام المنصفمن  المرحلة الثانيةتدخل كل خليتين منويتين -8
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تدخل الطالئع المنوية بعملية النضج والتمايز لتكون قادرة على اخصاب الخلية البيضية الثانوية -3

 في االناث.

 هرمون المنشط للجسم االصفر الذكرييحفز  اثناء عملية النمو و التمايز للطالئع المنوية ،-5

الموجودة بين االنيبيبات المنوية في الخصيتين الى  يدجخاليا الوالمفرز من الغدد النخامية االمامية 

 افراز هرمون التستوستيرون .

ون التستوستيرون على تحويل الطالئع المنوية الى الشكل النهائي للحيوان المنوي بعد ميقوم هر -4

 مرورها بعمليات النضج و التمايز.

 عمليات النضج و التحول و التمايز .التمام العمليات اعاله تساعد خاليا سيرتولي على اتمام -9

الالزم في اثناء  الطالئع المنوية بالغذاءتزود *  خاليا مستطيلة .*  ان خاليا سيرتولي هي : -3

 . دفع الحيوانات المنوية نحو البربختساهم افرازاتها في * عملية التمايز .

في تزويد الحيوانات المنوية  وزالفركتاللتين تحتويان على  الحوصلتين المنويتينتساهم افرازات -7

 بالطاقة الالزمة لحركتها.

 حركة الحيوانات المنوية . تسهيلفي  غدد البروستاتتساهم افرازات -20

ولذا تساهم في  في معادلة الحموضة الناجمة عن بقايا البول في االحليل غدتي كوبرتساهم افرازات -22

 المنوية حية .ابقاء الحيوانات 

الحظ الصورة ادناه لفهم تكوين الحيوانات المنوية 
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 ثانيا تكوين البويضات : و التي تتميز بما يلي 
 .الموقع: في المبيض 

  :وتعرف بانها  الخاليا التناسلية االوليةالخاليا المسؤولة عن التكوين: 

 المراحل الجنينية االولى لالنثى " .أ تكوينها من المرحلة د"خاليا جذعية ،غير متمايزة ، يب

 : تمر البويضات بمرحلتين وهما 

 : و التي تتميز بما يلي : اوال  مرحلة تضاعف  الخاليا التناسلية ونموها

 

 تنقسم الخاليا التناسلية االولية انقسامات متساوية عدة النتاج خاليا بيضية ام .-2

 في االزدياد باالنقسام المتساوي ( ، ويستمر عددها  2n) الخاليا البيضية االم تتميز باحتوائها على -8

 لتتحول الى خاليا البيضية االولية .  بعض الخاليا البيضية االم و تزداد في حجمها تنمو-8

في اثناء المرحلة الجنينية تدخل الخلية البيضية االولية المرحلة االولى من االنقسام المنصف و  -3

 داخل المبيض . مرحلة كمونلتدخل على اثرها في  ، االول التمهيدييتوقف عند الطور 

االنقسام  من هي جزء من مرحلة االولى  :ما هي مرحلة كمون ؟   من خارج المنهج مالحظة

 ومن المالحظ ان الكروموسوم الثنائية لكامل وحدة وثخين قصير الكروموسومالمنصف ويكون فيها 

 الطبيعي التبادل وان المتشابهة يكون واضحا ، الكروموسومات واقتران ، االقتران معقد تكوين

 . المرحلة هذه خالل يحدث  الكروموسومي العبور عنه ينتج والذي الحقيقي

 

 ثانيا مرحلة النضج : و التي تتميز بما يلي :

 

المحفز هو علما ان من الخاليا البيضية االولية االنقسام المنصف االول عند البلوغ ، عدد قليليكمل -2

 الهرمونات االنثوية.

 ( "  nيتم انتاج خليتان االولى تسمى الخلية البيضية الثانوية "كبيرة الحجم+ )-8

 ( " . n+ الجسم القطبي االول "صغير الحجم+ )  

الطور االستوائي من المرحلة الثانية ان الخلية البيضية الثانوية تتوقف عند استكمال االنقسام في -8

 االنقسام المنصف.من 

 ينقسم الجسم القطبي االول الى جسمين قطبيين صغيرين .-3

تتم بعدها عملية االباضة أي نزول الخلية البيضية الثانوية الى قناة البيض ،فتتعرض الى احدى  -5

 االحتمالين :
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 . و بالتالي تتحللاالحتمال االول :هو عدم التلقيح بحيوان منوي 

ا تم تلقيحها فان انزيمات الجسم القمي "في راس الحيوان المنوي" ،تقوم بتحفيز االحتمال الثاني : اذ

على اكمال المرحلة الثانية من االنقسام المنصف النتاج خليتين  واحدة كبيرة الخلية البيضية الثانوية 

 بالجسم القطبي الثاني ." و االخرى صغيرة تسمى  "البويضة الناضجةتسمى 

لقلة السيتوبالزم  وما يحويه من مواد نظرا  ستضمحل  و تتحللبية الثالثة فانها اما االجسام القط -4

 . غذائية فيها

 الحظ الصورة ادناه لفهم تكوين البويضات لدى االنثى                              
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 التغيرات التي تصيب المبيض و الرحم 
 . "في االناث الدورة الشهريةهي تغيرات تصيب الرحم و المبيض و التي تعرف باسم التعريف "-2

 تكوين البويضات و تجهيز الرحم للحمل .:  يتم خاللها-8

عند االنثى وتستمر طوال فترة الخصوبة الممتدة من البلوغ الى سن الخمسين  تكون التغيرات دورية-8

 تقريبا .

 ( يوم . 80 -83وتستمر لفترة ما بين )  تكون غالبا منتظمة-3

 تفاصيل هذه التغيرات في كل من المبيض و الرحم هي :-5

 

 و التي تتميز بما يلي : ، اوال  دورة المبيض

 
 : طور الحوصلة و التي تتميز بما يلي 

على تحفيز المبيض  المفرز من الغدة النخامية االماميةو  هرمون المنشط للحوصلة االنثوي+ يعمل 

 فتنمو الحويصالت االولية .

، واحدة منها  فقط "اسرعهم نموا " تنضج كل  لكنحوصلة اولية ، 80+ اذ ينمو في كل شهر نحو 

 شهر من احد المبيضين.

 +تفرز الحوصلة في اثناء نضجها هرمون استروجين .

 علل ؟  ( FSH+يعمل هرمون استروجين وبارتفاع مستواه  على تثبيط هرمون )

 .  "  لمنع االفراط في تحفيز المبيضين ونضج اكثر من حوصلة"      

 الخلية البيضية الثانوية شهريا  +يالحظ ان المبيضين ال يعمالن معا انما يتم العمل بالتناوب على انتاج

 

  طور االباضة  و التي تتميز بما يلي : 

غدة تحت المهاد الى افراز كميات  من الهرمون  يحفز مستوى هرمون استروجين العالي في الدم+

 المحفز لهرمونات الغدد التناسلية .

و الذي يعمل على اتمام نضج  الغدد النخاميةمن   يزيد افراز هرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي+

 الحوصلة لتتحول الى ما يسمى باسم " حوصلة غراف  " .

لهرمون المنشط للجسم االصفر ،يكون قبيل عملية ( و ا FSH+يالحظ ان اعلى قمة لهرموني )

 االباضة.

 +عملية االباضة  تحدث يوم الرابع عشر من الدورة تقريبا . 

 +في هذا الطور تنطلق الخلية البيضية الثانوية باتجاه قناة البيض .
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 بما يلي ز طور الجسم االصفر  و التي تتمي  : 

الثانوية تتحول االجزاء الباقية من الحوصلة الى  +بعد لحظة االباضة ، وخروج الخلية البيضية

 "الجسم االصفر " .

 +يتم افراز كميات كبيرة من هرمون بروجسترون  مع كمية قليلة من استروجين )لماذا ( ؟ 

لمنع افراز هرمون المحفز او المنشط للحوصلة االنثوية  ولذلك ال ينتج أي حوصلة جديدة  ما دام  

 الجسم االصفر نشطا .

+بالمقابل ،يقل افراز الهرمون المنشط للجسم االصفر اذا لم يحدث اخصاب للخلية البيضية الثانوية 

 .فيبدأ هذا الجسم بالضمور

 الحظ الصورة ادناه لفهم المراحل                
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 ثانيا   دورة الرحم  و التي تتميز بما يلي :
 الرحم  سلسلة من التغيرات التي تصيب بطانةالتعريف " هي ال " . 

  سبب التغيرات هي استجابة للتغيرات الدورية في مستوى هرموني استروجين و

 بروجسترون  اللذين يفرزهما المبيض.

 طوار وهي بالتفصيل كما يلي :يمر الرحم بأ 

 ، و الذي يتميز بما يلي : اوال طور تدفق الطمث

 ( ايام  من بداية دورة الرحم . 9 – 5ح بين )+يستمر مدة تتراو 

+يؤدي اضمحالل الجسم االصفر عند عدم حدوث الحمل  الى انخفاض مستوى هرموني  

 استروجين و بروجسترون في الدم

 .+يحدث اضطراب في بطانة الرحم الداخلية يؤدي الى موتها تدريجيا  

يالحظ كذلك انقباض االوعية الدموية الحلزونية  لذا فتقل كمية الدم الواصلة الى بطانة + 

 ،ويحتقن الدم فيها .الرحم 

 +ينفصل مناطق الطبقة الوظيفية الداخلية على صورة قطع ويتبع ذلك نزفا . 

دث +تقوم الغدد بقذف محتوياتها من المخاط و االنزيمات دافعتا البطانة الى الخارج فيح 

 الطمث.

 ، والتي تتميز بما يلي : ثانيا  طور نمو بطانة الرحم

( ايام بعد انقطاع الدم في طور تدفق الطمث من دورة  7 – 9+يستمر مدة تتراوح بين ) 

 الرحم المنتظمة .

 +تحدث زيادة في افراز هرمون استروجين . 

 +تزداد سماكة  الطبقة الداخلية لبطانة الرحم ،بما تحتويه من الغدد و االوعية الدموية . 

 + يتم استكمال كافة االستعداد الستقبال الجنين  و انزراعه في حالة الحمل . 

 ،و الذي يتميز بما يلي :  ثالثا  طور االفراز

 الرحم . +يمتد من مرحلة ما بعد االباضة مباشرتا  الى نهاية دورة 

 +يزداد افراز الجسم االصفر لهرموني بروجسترون و استروجين . 

و تحفيزان الغدد على افراز مواد مخاطية +يعمالن الهرمونيين اعاله على زيادة سمك بطانة الرحم  

 غنية بالغاليكوجين .

 نمو الجنين .ير البيئة المناسبة لمن خالل  الخطوات اعاله في المحافظة على بطانة الرحم  و توف +
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 االخصاب
 ما هي مكونات البيضة الثانوية ؟ -2

 بطبقة من الخاليا الحوصلية . من الخارجالخلية البيضية الثانوية  تحاط 

 المنطقة الشفافة . يليها الى الداخل  

 سائل بين خلوي يفصلها عن الغشاء البالزمي للخلية البيضية الثانوية . يليها الى الداخل 

  السيتوبالزم المحاذي للغشاء البالزمي على حبيبات قشرية .يحتوي 

 كيف تحدث عملية االخصاب ؟ -8

 اعلى قناة البيض"  : الموقع " . 

 ساعة من عملية االباضة . 83خالل  : الفترة 

 : العملية هي 

فتتكون البويضة و  لنواة الخلية البيضية الثانوية مع الحيوان المنوي اتحاد او اندماج+

 تتضمن العملية خطوات هي :

 ،و التي تتضمن : اوال مرحلة االختراق
وصول اعداد كبيرة  من الحيوانات المنوية الى طبقة الخاليا الحوصلية المحيطة -2   

 بالخلية البيضة الثانوية.

يتحطم الجسم القمي لكل حيوان منوي  وتتحرر محتوياته الغنية باالنزيمات -8

 ضمة للبروتينات .الها

 تتبدد الخاليا الحوصلية.-8

 يتم ثقب المنطقة الشفافة . -3

 يمر الحيوان المنوي واحد من بينهما )الخاليا الحوصلية و المنطقة الشفافة (.-5

عند وصول الحيوان المنوي الى المنطقة الشفافة فان الغشاء البالزمي للجزء -4

قبالت بروتينية خاصة توجد في المنطقة االمامي من الحيوان المنوي يتحد مع مست

 الشفافة مانعا بذلك دخول أي  حيوانات منوية اخرى من الدخول .

يؤدي دخول الحيوان المنوي في الخلية البيضية الثانوية الى اندفاع ايونات -9

 الصوديوم الى داخل الخلية البيضية الثانوية .

 .ي يتم ازالة حالة االستقطاب في غشائها البالزم -3

 تفتح قنوات الكالسيوم وتدخل ايونات الكالسيوم الخلية البيضية الثانوية .-7
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يحدث تفاعل يسمى "التفاعل القشري " أي اندفاع الحبيبات القشرية للخلية -20

البيضية في السائل خارج الخلية بين المنطقة الشفافة و الغشاء البالزمي للخلية 

 البيضية الثانوية .

التفاعل القشري ،يحدث امتصاص للحبيبات القشرية للماء فيحدث انتفاخ نتيجة  -22

 للحبيبات .

 يتم دفع الحيوانات المنوية التي علقت بغشاء الخلية البيضية الثانوية بعيدا . -28

 يتم تغيير من طبيعة موقع ارتباط الحيوان المنوي بالخلية البيضية الثانوية .-28

 الثانوية على االنقسام . يتم تحفيز الخلية البيضية-23

 

 و التي تتميز ب : ثانيا مرحلة االلتحام

الخلية البيضية الثانوية الى اكمال يحفز اختراق الحيوان المنوي سيتوبالزم -2

 االنقسام المنصف .

 يتكون جسم قطبي ثاني +بويضة ناضجة .-8

 

 و التي تتميز ب : ثالثا مرحلة االندماج

 البيضية الثانوية و نواة الحيوان المنوي الى وسط البويضة .تتجه نواة الخلية -2

 ( . 2Nيتم االندماج بينهما لتكوين الزيجوت )البويضة المخصبة ( )-8

 الحظ الصورة ادناه 
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 تكوين الجنين 
 كيف يتم تكوين الجنين ؟ -2

 اشهر  7من مدة الحمل و البالغة  اشهر 8كل مرحلة لمدة مراحل  ، "8 "يقسم تكوينه الى

 تقريبا .

 . اثناء الحمل تساعد العديد من الهرمونات على استمرارية الحمل 

 

  تتضمن : اشهر فقط ( 8المرحلة االولى من الحمل )اول 

 

 
 @يتضمن االسبوع االول  ما يلي 

 تتعرض البويضة المخصبة لسلسلة من االنقسامات المتساوية في قناة البيض.#

خلية  وتكون محاطة  24"مرحلة التوتة " وهي كتلة من ايام تتكون كتلة تسمى  8#خالل 

 بالمنطقة الشفافة  .

 الى الرحم في اليوم الخامس .#تنتقل 

#تتحول الى كرة مجوفة مملوءة بالسائل تسمى "الكبسولة البالستولية " و التي تتميز 

 ة .بان تتجمع في احد قطبيها مجموعة من الخاليا التي تسمى الكتلة الخلوية الداخلي

#ان الكتلة الخلوية الداخلية هي" خاليا جذعية اولية يتشكل منها اعضاء الجنين 

 المختلفة" .

 

 @االسبوع الثاني )االنزراع ( و المتضمن :

 #تبدأ عملية االنزراع للكبسولة البالستولية في اليوم السابع  أو الثامن بعد االخصاب.

 #تنتهي في اليوم العاشر عملية االنزراع .

خطوات االنزراع ؟ هي افراز انزيمات هاضمة من قبل الكبسولة البالستولية و التي  #ما

تعمل على اذابة جزء من الطبقة الداخلية لبطانة الرحم لتحل محل الجزء المهضوم تدريجيا 

 حتى تندمل داخل البطانة .
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 @االسبوعين الثاني و الثالث يحدث :

 الداخلية .#تكون القرص الجنيني من الكتلة الخلوية 

طبقات هي  )خارجية و داخلية و وسطى (،ليتكون منهم  8#يتمايز القرص الجنيني الى 

 مختلف انواع االجهزة للجسم  .

 #من المالحظ ان في هذه المرحلة يكون الجنين اكثر عرضة لالجهاض .

 

  وتتميز  من الحمل )االشهر الرابع و الخامس و السادس (المرحلة الثانية  

 الجنين في النمو .#يستمر 

 #يصبح قادرا على تحريك اطرافه عشوائيا .

 #تستطيع االم االحساس بحركته في الرحم .

 

  شهر  من الحمل ( وتتميز ا 8المرحلة الثالثة  من الحمل )اخر 
 يزداد حجم الجنين .#

#يالحظ ان الوالدة في بداية هذه المرحلة تكون االجنة معرضة لمشاكل ؟ السبب في عدم 

تمال نمو اعضائهم الداخلية مثل الرئتين وبالتالي  ال تكون  هذه االعضاء قادرة على اك

 العمل.

 #في نهاية المرحلة ينقلب الجنين ليصبح وضعية الراس الى االسفل .

  

 

 الحظ الصورة ادناه
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 تغذية الجنين 

تتم تغذية الجنين من خالل تبادل المواد بين دم االم و الجنين عن طريق تركيب يتكون في -2

 "المشيمة  " .    الجزء العلوي من الرحم يسمى 

الحماية و التخلص من الفضالت و  المناعةو  لتنفسو ا التغذية: اهمية المشيمة هي -8

 . تثبيت الحملو  للجنين

 بروجسترون و استروجين  اللذان يعمالن على استمرار الحمل " .افراز هرموني " من خالل

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 تنظيم الحمل 
 ينصح بتباعد االحمال و تنظيمها ؟ -2

 لتخفيف الحمل عن االم + الحفاظ على صحة االم و المولود من حيث 

 )ان ينال المواليد حقهم من الرضاعة و الرعاية الصحية و النفسية و االجتماعية (.

 

 ، وهي  : انواع 8وسائل تنظيم الحمل تقسم الى -8

 

 وتتميز ب : الوسائل الطبيعية 

 التؤثر على صحة االم .-2

 مضاعفات جانبية .التسبب أي -8

 (.ن الحمل غالبامتمنع الرضاعة االم مثالها الرضاعة الطبيعية )-8

 

 و تتميز بما يلي :  الوسائل الميكانيكية 

 تتعدد و تتنوع ومنها )العازل الذكري و الواقي االنثوي (.-2

 يعمالن اعاله على منع وصول الحيوان المنوي الى الخلية البيضية الثانوية .-8

 مثلتها اللولب ويعرف بانه من ا -8

"متكون من مواد خاملة غير قابلة للتفاعل ،ويزرع داخل الرحم ،ليمنع انزراع الكبسولة 

 البالستولية" .
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 و التي تتميز بما يلي : الوسائل الهرمونية 

 تكون على اشكال و تراكيب عدة .-2

 تعمل على منع الحمل عن طريق منع حدوث االباضة .-8

 االباضة من خالل  )تثبيط افراز الهرمونات المنشطة لحوصالت المبيض (.يتم منع -8

 يتعذر بالخطوة السابقة نضج أي خاليا بيضية ثانوية .-3

تعمل هذه الوسائل على زيادة لزوجة المادة المخاطية في عنق الرحم ما يعوق دخول -5

 الحيوانات المنوية .

 من االمثلة على هذه الوسائل : -4

 تمتاز بانها ذات فاعلية عالية في منع الحمل اذا اخذت بانتظام ( ، : )نع الحملحبوب م-أ 

 وهي على نوعين :

 حبوب منع الحمل المركبة  )تحتوي على استروجين و بروجسترون (. اوال 

 منع الحمل المصغرة  )تحتوي على بروجسترون فقط (. حبوب ثانيا 

 

 حقن منع الحمل : -ب

 #تعطى باشراف الطبيب .

 اشهر. 8# تستمر فاعليتها 

 #تحتوي على بروجسترون .

 

 الكبسوالت الصغيرة التي تزرع تحت الجلد :-ج

 #تحتوي على هرمون بروجسترون .

 ." سنوات  5" #تستمر فاعليتها 

 

 لصقات منع الحمل :-د

 #تحتوي على هرموني بروجسترون و استروجين .

 #تفرز كل يوم جرعة محددة من الهرمونين. 

 ايام تقريبا .    9#تدوم كل لصقة مدة 
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 تقنيات في عمليتي االخصاب و الحمل 
 اصبحت عالج العقم بالتقنيات الحديثة وسيلة منتشرة .-2

يوجد في االردن الكثير من وحدات و مراكز  االخصاب و التي تستخدم احدث التقنيات في -8

 مجال عالج العقم و مشكالت الحمل .

 التقنيات هي :من هذه -8

 

 :و التي تتميز ب  اوال التقنية التقليدية لالخصاب الخارجي

 

 #تنشيط المبيض النتاج العدد الكافي من الخاليا البيضية الثانوية .

 #التقاطها عبر المنظار الخاص .

 #تبدأ عملية تحضير الخاليا البيضية الثانوية الملتقطة و الحيوانات المنوية و تقييمها .

الخاليا البيضية الثانوية مع الحيوانات المنوية في اطباق خاصة داخل حاضنة مدة #توضع 

 ( ساعة . 98 – 83تتراوح بين )

 #المدة اعاله تمثل المدة الالزمة  للحصول على االخصاب و تكوين االجنة .

 الثانوية .#ثم تعاد الى رحم االم في اليوم الثاني أو اليوم الثالث  من سحب الخاليا البيضية 

 #من اسباب اللجوء الى هذه التقنية هي :

 . انسداد قناتي البيض أو تلفهما 

 . ضعف المتوسط للحيوانات المنوية 

  غير المعروف السبب "عدم الحمل. " 

 

 :و التي تتميز ب   ثانيا الحقن المجهري

 الثانوية . #حقن راس الحيوان المنوي واحد او احدى الطالئع المنوية داخل الخلية البيضية

#يستخدم في الحقن ابرة مجهرية خاصة + مجهر ذي قوة تركيبية عالية خارج الجسم 

 متصلة مع الحقنة .

 #ثم تعاد االجنة الناتجة من عملية الحقن الى رحم االم .

 #من اسباب اللجوء الى هذه التقنية هي  :) ضعف الحيوانات المنوية (.

 



/للتراسل مع المعلم عبر الفيسبوك ياسر احمد العلي التكاثر عند االنسان /استاذ

 0933288870"االحياء ياسر احمد العلي" /عبر الواتساب على الرقم 

 2383،  الثاني ربيع  8 
 

 

29 

 مجهريالحظ الصورة ادناه لعملية الحقن ال

 

 ، و التي تتميز بما يلي : ثالثا استخالص الحيوانات المنوية من الخصية أو البربخ

 

 #تستخدم في حالة عدم وجود حيوانات منوية داخل السائل المنوي .

#من طرائق الحصول على العينة هي سحب الحيوانات المنوية من البربخ أو الخصية 

 بواسطة ابرة رفيعة .

 في الخلية البيضية الثانوية .#ثم حقنها مجهريا 

#الحاالت التي تلجأ الى هذه الوسيلة هي )انسداد الوعاء الناقل للحيوانات المنوية  بسبب 

 االلتهابات ( .

 

 ، و التي تتميز ب :رابعا التشخيص الوراثي لالجنة 

 

 #تستخدم في فحص االجنة  للتعرف على وجود مرض وراثي ما .

الطريقة لتشخيص اسباب حدوث اجهاض متكرر بسبب وجود طفرة #يتم اللجوء الى هذه 

 وراثية في االجنة .
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 اسئلة الفصل مع الحل
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 اجابات اسئلة الوحدة الثانية كاملتا
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