
 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 د. بشر علي شميس

 

 الجنين العام

 

، واحدة فقط تصل للنضج التام، عند اإلباضة (8) )عند األنثى البالغة( ينمو عدد من الجريباتة في كل دورة مبيضي    

تنطلق خلية بيضية واحدة، عندما تكون في الطور الثاني لالنقسام املنصف الثاني، وتكون محاطة باملنطقة الشفافة، 

 وبعض الخاليا املحببة. 

 ق.يتم دفع الخلية البيضية إلى داخل البوق بفعل حركة األهداب بعد تلقف البيضة من قبل خمل البو 

 اإلخصاب هو العملية التي يتحد فيها العروس املذكر مع املؤنث ويحدث في قمع البوق 

 قبل أن تتمكن الحيوانات املنوية من تخصيب البويضة يجب أن يحدث:

 . اكتساب القدرة التلقيحية، بإزاحة طبقة البروتين السكري والبروتينات البالزمية املنوية عن رأس الحيوان املنوي 

 جسيم الطرفي بإفراز األكروزومين واملادة الشبيهة بالتربسين لتخترق املنطقة الشفافة.تفاعل ال

 

 عند اإلخصاب، يجب أن يخترق الحيوان املنوي:

 . اإلكليل املشع -

 واملنطقة الشفافة. -

 . والغشاء الخلوي للبيضة -
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الحيوان املنوي للخلية البيضية فإنها تكمل انقسامها املنصف الثاني، وتشكل سلفية النواة املؤنثة، تصبح  فور دخول 

 املنطقة الشفافة كتيمة )غير نفوذة ألي حيوان منوي آخر(. 

 ينفصل رأس الحيوان املنوي عن الذيل وينتفخ ليكون طليعة النواة املذكرة.

( الخاص بها، تتمازج صبغيات األب واألم وتنشق طوليا، وتدخل في DNA)الدنا  بعد أن تنسخ كل من طليعتي النواتين

 .االنقسام الفتيلي لتعطي مرحلة الخليتين

 

 :ينتج عن اإلخصاب

 .إعادة العدد املضاعف للصبغيات -

 .تحديد الجنس -

 . بداية التشطر -

 التفرد الوراثي.  -

دياد الخاليا، التي تدعى القسيمات األرومية، وهي تصغر التشطر: سلسلة من االنقسامات الفتيلية التي تؤدي إلى از 

 مع كل انقسام. 

تتكنز القسيمات األرومية بعد ثالثة انقسامات، وتصبح كرة كثيفة من الخاليا وتميز إلى كتلة خلوية داخلية وكتلة 

 خارجية. 

لتويتة إلى الرحم )اليوم الرابع( خلية. عندما تصل ا 16من  Morulaتنقسم القسيمات األرومية املكتنزة لتكون تويتة 

 . Blastocystيظهر فيها جوف، فتتشكل الكيسة األريمية 
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توجد الكتلة الخلوية الداخلية التي تتكون عند التكنز، في إحدى أقطاب الكيسة األريمية وتنمو لتكون املضغة 

جويف الكيسة األريمية فتصنع األرومة الغاذية بالخاصة. أما الكتلة الخلوية الخارجية والتي تحيط بالخاليا الداخلية وبت

Trophoblast. 

 

عند االنغراس يكون الرحم في الطور اإلفرازي، وتنغرس الكيسة األريمية في بطانة الرحم على طول الجدار األمامي أو 

 ةتبقى الطبقالخلفي. إذا لم يحدث اإلخصاب، فيبدأ الطور الحيض ي وتجرف الطبقتان املكتنزة واالسفنجية بينما 

 القاعدية لتجدد الطبقات األخرى في أثناء الدورة التالية. 

 

 )املضغة ذات الوريقات الثالث(: الفترة املضغية

 فترة تكوين األعضاء تمتد من األسبوع الرابع حتى األسبوع الثامن من التطور.

 

 مشتقات األديم الظاهر: - 1

، التي تمثل بداية Neural plateيشكل األديم الظاهر فوق الحبل الظهري، وهو املحرض لتشكيل الصفيحة العصبية  

 تكون الجهاز العصبي. 

 Neural foldsتمتد الصفيحة العصبية باتجاه الثلم البدئي. ترتفع حوافها الجانبية ل تشكل ثنيتين عصبيتين 

 . Neural grooveومنطقة مخفضة امليزابة العصبية 

بداية  Neural tubeتقترب حواف الثلم العصبي من بعضها باتجاه الخط املتوسط، وتلتحم لتشكل األنبوب العصبي 

 من القسم املتوسط ثم يمتد تالقي الحواف واالنغالق باالتجاهين الرأس ي والذيلي. 
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في اليوم  Caudal neuroporeقبة الخلفية . ثم الث25في اليوم  Cranial neuroporeتنغلق الثقبة العصبية األمامية 

ومنطقة  Spinal cordوعندئذ تتكون العصيبة، ليتشكل األنبوب العصبي املكون من منطقة ذنبية هي النخاع الشوكي  ،27

 .Brain vesiclesرأسية أعرض تتميز بوجود توسعات هي الحويصالت الدماغية 

 

. الذي Neural crestعند التحام الثنيتين العصبيتين تنفصل خاليا من الحافتين الجانبيتين لتشكيل العرف العصبي 

 تساهم خالياه في تكوين العديد من األعضاء واألجهزة. 

 

ي يغطيه. يحتاج تحريض خاليا العرف العصبي تأثيرا متبادال بين األديم الظاهر العصبي واألديم الظاهر غير العصبي الذ

( التي يفرزها األديم الظاهر غير العصبي تطلق عمليات التحريض(. وينشأ عن خاليا BMPs)البروتينات املخلقة للعظم )

 العرف العصبي:

 النسيج الضام.  -

 عظام الوجه والقحف. -

 عقد األعصاب القحفية. -

 خاليا الغدة الدرقية. -

 الحاجز املخروطي في القلب. -

 الخاليا املولدة للعاج. -

 األدمة في الوجه والعنق. -

 العقد العصبية الشوكية. -

 السلسلة الودية والعقد حول األبهر.  -

 العقد الالودية للسبيل الهضمي. -
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 لب الكظر. -

 خاليا شوان. -

 الخاليا الدبقية. -

 عنكبوتية الدماغ واألم الحنون. -

 الخاليا املالنينية. -

 

قة الرأسية للجنين، أديمان متثخنان هما اللويحاءتان بعد انغالق األنبوب العصبي يشاهد في كل من جانبي املنط 

. أي أن األديم الظاهر يشكل بنى تؤمن االتصال مع lens placodesواللويحاءتان العدسيتان  otic placodesالسمعيتان 

ر واألظافر العالم الخارجي ـ )الجهاز العصبي املركزي واملحيطي، الظهارة الحسية لألذن واألنف والعين، الجلد مع الشع

 والغدد تحت الجلد والغدد الثديية، الغدة النخامية، وميناء األسنان(. 

 

  Derivatives of the mesodermal germ layer مشتقات األديم املتوسط  - 2

 يشكل األديم املتوسط صفيحة رقيقة من نسيج رخو في جانبي الخط املتوسط. 

 نميز في األديم املتوسط األقسام التالية:

، التي تظهر أوال في Somitomeres، الذي يشكل الجسيدات Paraxial mesodermاألديم املتوسط جانب املحور 

 املنطقة الرأسية للجنين. 

ة القذالية يظهر في اليوم العشرين من التطور. وتظهر بعد ذلك جسيدات جديدة قول زوج من الجسيدات في املنطأ

 زوجا(.  44- 42ة أزواج يوميا حتى نهاية األسبوع الخامس )عدل ثالثممتتالية باالتجاه الذيلي، ب
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 بداية األسبوع الرابع تنقسم كل جسيدة إلى: 

، التي تشكل نسيجا رخوا هو اللحمة املتوسطة Sclerotomeقسم يحيط بالحبل الظهري هو البضعة العظمية 

Mesenchyme .التي تحيط بالنخاع والحبل الظهري لتكون العمود الفقري ، 

 ، التي تشكل طالئع عضالت األطراف وجدار الجسم. Myotomeقسم ظهري جانبي يشكل البضعة العضلية 

 دمة والنسيج تحت الجلد. ، التي تشكل األ Dermatomeالقسم املتبقي يشكل البضعة الجلدية 

 عصبية الخاصة بها.لكل جسيدة مكوناتها العضلية وال

)القنفذ الصوتي( دورا مهما بتحريض الحبل الظهري إلفراز بروتين خاص، يحرض البروتين البطني  Shhيلعب الجين 

 للجسيدة ليصبح البضعة العظمية.

 

  Intermediate mesoderm األديم املتوسط الوسطاني

 يتقطع إلى قطع مولدة للكلى، تتطور منه الوحدات املفرغة للجهاز البولي والغدد التناسلية. 

 ، التي تنقسم إلى lateral plateثم تتميز الصفيحة الجانبية 

طبقة تتمادى مع األديم املتوسط املغطي للسلى، تسمى األديم املتوسط الجداري الذي يجتمع مع األديم الظاهر لتشكيل 

 لجسم الوحش ي والبطني، جدار ا

وطبقة تتمادى مع األديم املتوسط املغطي للكيس املحي تعرف بطبقة األديم املتوسط الحشوي، الذي يشكل مع األديم 

 التشكل هو الجوف الجنيني الداخلي.  يالباطن الجنيني جدار املعي، وتبطن هاتان الطبقتان معا جوفين حديث
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 .Blood and Blood vessels الدم واألوعية الدموية

 تتكون األوعية الدموية بطريقتين:

 من جزيرات دموية. 

 تفرع من أوعية موجودة.

ظهر الجزيرات الدموية األولى في األديم املتوسط املحيط بالكيس املحي من خاليا األديم املتوسط بتحريض من عامل ت

 ( لتكوين أرومات األوعية الدموية. FGF2نمو األرومات الليفية )

تتشكل الخاليا املولدة للدم من الخاليا املركزية للجزيرات، واألوعية الدموية من الخاليا املحيطية بتحريض من عامل 

 (. VEGFالنمو الوعائي البطاني )

صبح العضو املولد للدم لدى الجنين، ثم يتغزو الخاليا الجذعية املولدة للدم التي تنشأ حول كيس املح الكبد الذي 

 لعظم الذي يصبح النسيج النهائي لتكوين الدم. تغزو نقي ا

 

  Derivatives of Endodermal Germ Layerمشتقات األديم الباطن   - 3

 يس املحي. كالجهاز الرئيس املشتق منه هو الجهاز الهضمي، الذي يشكل سقف ال

تتشكل الثنية الرأسية الذنبية.  نتيجة لنمو الحويصالت الدماغية ينثني القرص املضغي باالتجاه الرأس ي الذيلي بحيث

ويندرج الجوف املبطن باألديم الباطن ضمن جوف الجنين الخاص نتيجة االنثناء الرأس ي الذنبي، ويشكل املعي األمامي 

Foregut  في الجزء األمامي، املعي الخلفيHindgut  في املنطقة الذنبية. وبينهما يتشكل املعي املتوسطMidgut  الذي يكون

 ، التي تضمر مع النمو.Vitelline ductمتصال بالكيس املحي عبر القناة املحية 
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 Buccopharyngealالنهاية الرأسية للمعي األمامي ترتبط مؤقتا باألديم الظاهر بوساطة الغشاء الشدقي البلعومي 

membrane واملعي األولي. ، الذي يتمزق في األسبوع الرابع ليؤسس فتحة تصل الجوف السلوى 

 ، الذي يتمزق في األسبوع السابع مكونا فتحة الشرج.Cloacal membraneينتهي املعي الخلفي مؤقتا في الغشاء املذرقي 

نتيجة نمو الجسيدات ينثني القرص الجنيني من الجانبين نحو األمام. ويبقى املعي املتوسط على اتصال مع الكيس 

قا. عند هذا، يفقد املعي حلبداية، يتضيق تدريجيا ليشكل القناة املحية التي تغلق ال املحي، يكون االتصال واسعا في ا

 ديم الباطن، ليأخذ موقعه في الجوف البطني. املتوسط اتصاله مع الجوف املبطن باأل 

ينتج عن االنثناءين الرأس ي الذنبي والجانبي أيضا االندماج الجزئي للسقاء في جسم الجنين حيث يشكل املذرق 

Cloaca ويبقى الجزء القاص ي من السقاء .Allantoides  في سويقة االتصال. وفي األسبوع الخامس تتحد قناة الكيس املحي

 والسقاء واألوعية السرية في منطقة الحلقة السرية. 

 للكيس املحي عند اإلنسان دور تغذوي في باكر التطور. في الشهر الثاني ينتهي في الجوف املشيمائي. 

 (HOX)ملحور األمامي الخلفي بنظام اعتمادا على الجينات يرتب ا

 

  External Appearance During Second Monthاملظهر الخارجي أثناء الشهر الثاني 

( باملليمتر )من قمة الجمجمة إلى ذروة CRLخالل الشهر الثاني يعبر عن طول الجنين بطوله التاجي املقعدي )

 العصعص(. 

 يتغير املنظر الخارجي للجنين بزيادة حجم الرأس، وتشكل األطراف والوجه واألذنين والعينين. 

 تتشكل معظم األعضاء واألجهزة بين األسبوعين الثالث والثامن )الفترة الحرجة( )فترة تكون األعضاء(،  
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)خاصة األسبوعين الثالث والرابع( قد  تعد هذه الفترة مسؤولة عن معظم العيوب الخلقية التركيبية الكبيرة، وخاللها

   ال يكون الحمل مؤكدا، لذا يجب على السيدات تجنب العوامل املؤذية كالتدخين والكحول.

 

 

 

https://manara.edu.sy/

