
 
بعد االباضة مباشرة يكون سايتو بالزم البيضة محاطاً بغشاء المح ، والطبقة الشفافة ،              

وخاليا الركام الجرثومي ، و الطبقة الشفافة عبارة عن تركيب غير خلـوي مـن بروتينـات                 

 التراكم التدريجي   مخاطية يحيط الغشاء المحي مباشرة ويتكون خاليا التطور الجريبي بواسطة         

للمواد بين البيضة وخاليا الحويصلة ، وتخترق الطبقة الشفافة من قبل البيـضة و الزغابـات                

و يحتمل  .  توفر اتصاالً حيوياً بين البيضة و الحويصلة         أنالدقيقة للخلية الحبيبية و التي يمكن       

ـ            أن  الكيماويـة يم البيئـة     تعمل الطبقة الشفافة كأسلوب حماية ميكانيكية للبيضة و تقـوم بتنظ

 تـزال   أوعندما تتضرر الطبقة الشفافة      المبكرة   األجنة و ترتفع نسبة هالك      أيضاالمباشرة لها   

 األجنة من حيمن ، وتمنع      بأكثر لإلخصاب الحيوانات عائقاً    أنواعوتوفر هذه الطبقة في بعض      

  .من التداخل فيما بينها خالل التطور 

 فيتألف من طبقات ضعيفة التماسك مـن  cumulus oophorus الركام الجرثومي أما

 للطبقة الشفافة محكمة التماسك  و على شكل         األقربوتكون الخاليا الحبيبية    . الخاليا الحبيبية   

 وتماسك الخاليـا الحبيبيـة للركـام    corona radiate ألشعاعي باإلكليلطبقات متعددة تسمى 

غنياً بمحتواه من حامض هاليورونـك  نه الجرثومي سوية بواسطة نسيج بين خلوي لزج يعتقد ا     

hyaluronic acid  و تبقى خاليا الركام الجرثومي ممسكة بالبيضة لعدة ساعات بعد االباضـة 

  .و يمكن أن تلعب دوراً ما في اإلخصاب 

و عندما يتمزق غشاء الجريب ، تنتقل كتلة من السائل الجريبي مـع البويـضة الـى                 

 ، وتكون هذه النهاية ضـامة  fambriaيض التي تسمى  الخمل مساحة مقاربة من نهاية قناة الب 

  infindibulumتنتقل من هنـاك الـى القمـع    للمبيض و محيطة به عند حدوث االباضة ، ثم   

  .ويظهر ان اهداب السطح المخاطي لقناة البيض تلعب دوراً مهماً في نقل البيوض

ايام قبل ان تصل الـى     4-3ان ظاهرة مرور البويضة خالل قناة البيض تستغرق من          

الرحم ، ويالحظ ان االستروجين يبطئ او يوقف مرور البويضة خالل قناة البيض  في حـين                 

 ساعة تقريباً   12البروجسترون يسرع مرورها خالل قناة البيض ، وتبقى البويضة نشطة لمدة            

  .في معظم الحيوانات االليفة اذا لم يتم تخصيبها 
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الح  صول عل  ى س  الالت جی  دة ف  ي حال  ة اص  ابة الحی  وان ب  بعض االم  راض الف  سیولوجیة او          

البكتیریة او الفیروسیة او ھناك عوامل وراثیة ل و عوام ل غی ر معروف ة اخ رى وك ذل ك ام راض                

  اخرى تمنع الحیوان من القدرة على االخصاب او الحمل

  

  -:یتم تنقیة الجریبات المبیضیة في البدایة و یتم ذلك بطریقتین 

   .FSH  لھرمون sudcut injectionعن طریق الحقن تحت الجلد  - 1

   .oralعن طریق الفم  - 2

و نموھ ا و تطورھ ا عب ر اس تخدام الموج ات ف وق ال صوتیة        و بعد ذلك یتم مراقب ة ع دد الجریب ات       

Ultra sound   وعن  د وص  ول ھ  ذه الجریب  ات ال  ى حج  م مع  ین یعط  ى الحی  وان ھرم  ون مغ  ذي ،

الح  داث عملی  ة  ) Human Choronic Gonadotropin) HCGالمناس  ل الم  شیمي الب  شري  

  )1شكل ( باستقبال البیوض الناضجة infindibulumالتبویض ، حیث یقوم قمع قناة البیض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   یبین كیفیة استخراج البیضة من قمع قناة البیض لغرض تقییمھا)1(شكل 
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  //مالحظة **
  -:یضة خالل اجزاء قناة البیض ھي ھنالك ثالث قوى یتم من خاللھا انتقال البو        

   ciliaحركة اھداب النسیج الطالئي المبطن لقناة البیض  - 1

 قوة قذف البیضة - 2

 التقلصات العضلیة لقناة البیض - 3

  

بعد ذلك تستخرج البیوض  وذلك بادخال ابرة عن طریق المھبل الى قناة الب یض ممل وءة ب سائل       و  

طب  ق ح  اوي عل  ى س  ائل م  ائي خ  اص    ) القم  ع تح  ت (و م  ن ث  م حقنھ  ا  ویوض  ع بالجھ  ة المقابل  ة    

 Dissecting لتلقي البیوض الخارجة و من ثم تفح ص بأس تخدام المجھ ر    0م 37وبدرجة حرارة 

microscope.   2شكل ( كما في(  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبین عملیة سحب البیوض وحسب الطریقة المشار الیھا اعاله) 2(شكل 
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