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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﺮغ :در ﻣﺮغ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻤﺪان و اوﯾﺪاﮐﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد
.در ﻣﺮغ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻤﺪان ﭼﭗ و اوﯾﺪاﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺨﻤﺪان راﺳﺖ در دوران ﺟﻨﯿﻨ وﺟﻮد دارد در
دوران رﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣ رود و در ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﻟﻎ آﺛﺎر و ﺑﻘﺎی آن وﺟﻮد دارد .

ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮغ در ﺟﻠﻮی ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﻣﺤﻢ ﺑﻪ دﯾﻮاره ﺣﻔﺮه ﺷﻤ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﺪان ﮔﺮﭼﻪ در
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﭻ ﺷﺪه ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺎوی  13ﺗﺎ  14ﻫﺰار اﺟﺴﺎم ﮔﺮد ﺑﺎ رﻧ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﻪ ﻧﺎم  Ovaاﺳﺖ  .ﻫﺮ  Ovaﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎی زرده اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ  Ovaرا ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اووم و
زرده اﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻓﻮﻟﯿﻮﻟ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺪه و ﻓﻮﻟﯿﻮل را ﺗﺸﯿﻞ داده اﻧﺪ .ﻓﻮﻟﯿﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧ ﻫﺎی ﺧﻮﻧ
ﻓﺮاواﻧ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ آن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اووم در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ زرده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد و در ده روز اﻧﺪازه زرده ﺑﻪ ﺣﺪود  %31وزن ﯾ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣ رﺳﺪ.
زﻣﺎن ﻫﭻ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ دارای ﻫﺰاران ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ اووﯾﺴﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ رﺷﺪ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻧﻤ رﺳﻨﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻫﭻ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺨﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد .
اﻧﺪازه ﻓﻮﻟﯿﻮل ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و از ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ ﺗﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﯾﻌﻨ ﺑﻪ اﻧﺪازه زرده
ﯾ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻪ آﻣﺎده رﻫﺎ ﺳﺎزی ﺑﻪ داﺧﻞ اوﯾﺪاﮐﺖ اﺳﺖ ﻣ رﺳﻨﺪ.
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ﺗﺨﻤ ﮔﺬاری
آزاد ﺷﺪن زرده از ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ اﯾﺪاﮐﺖ را ﺗﺨﻤ ﮔﺬاری ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اووم ﮐﻪ درون ﺳﺎک ﻓﻮﻟﯿﻮل اﺳﺖ از
ﻣﺤﻞ ﯾ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻄ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﯿﻤﺎ ﭘﺎره ﻣ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎک ﯾﺎ ﻓﻮﻟﯿﻮل رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .
آزاد ﺳﺎزی ﻫﺮ ﺗﺨﻤ 30 ﺗﺎ  75دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻗﺒﻠ ﻣﺮغ اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن در
روز اول اوﻻﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﻬﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ زرده رﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪ ﺧﻮد زرده ﻋﺎﻣﻠ در ﺗﺨﻤﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾ
آزاد ﺳـﺎزی ﻫﻮرﻣـﻮن  . LHوﺟـﻮد اﯾـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن در ﺟﺮﯾـﺎن ﺧـﻮن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭘـﺎرﮔ ﻓﻮﻟﯿـﻮل و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ آزاد
ﺳﺎزی ﺗﺨﻤ ﺑﻪ درون اوﯾﺪاﮐﺖ ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﺨﻤ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ درون ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺋﻮﮔﻮﻧﯿﻮم اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ  .اﺋﻮﮔﻮﻧﯿﻮم ﺑﻪ اووﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼ و ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و زرده ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﺗﺨﻤ از ﺗﺨﻤﺪان
اوﻟﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮزی اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﯾﺠﺎد ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻗﻄﺒ و اﺋﻮﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ .اﺋﻮﺳﯿﺖ

ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺪن و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اول اوﯾﺪاﮐﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﻔﺎﻧﺪﯾﺒﻮﻟﻮم
ﺟﺬب ﻣ ﺷﻮد و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮزی دوم ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﺳﭙﺮم ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد.
در اﻏﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﯿﻦ ﻟﻘﺎح ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺳﭙﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺨﻤ ﻧﻔﻮذ ﻣ ﮐﻨﺪ وﻟ ﻓﻘﻂ ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻤ ﻟﻘﺎح ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺎﺑﻘ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرده وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﺟﺎ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻠﺴﺘﻮﻻﺳﯿﻮن در آن ﺟﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ زرده ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﯾﻌﻨ
اﮐﺮوزم اﺳﭙﺮم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرده زﯾﺮ ﻧﻄﻔﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﺮه ای ﺗﺸﯿﻞ ﻣ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻞ ﮐﺎذﺑ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ از آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟ در ﻧﻄﻔﻪ ﯾﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.
ﻣﺠﺮای ﺗﺨﻢ ﺑﺮ
دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ دﺳﺘﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ اوﯾﺪاﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ  25ﺗﺎ  27اﯾﻨﭻ ﻣ رﺳﺪ.
اوﯾﺪاﮐﺖ ﺑﻪ  5ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻨﻔﺎﻧﺪﯾﺒﻮﻟﻮم ﯾﺎ ﻣﺎﮔﻨﻮم اﺳﺘﯿﻤﻮس ﻏﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎز واژن
اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ اوﯾﺪاﮐﺖ اﯾﻨﻔﺎﻧﺪﯾﻮﻟﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ  3ﺗﺎ  4اﯾﻨﭻ ﻃﻮل دارد و اووم آزاد ﺷﺪه از ﺗﺨﻤﺪان را ﺟﺬب
ﻣ ﮐﻨﺪ .اووم ﯾﺎ زرده  15ﺗﺎ  18دﻗﯿﻘﻪ در اﯾﻨﻔﺎﻧﺪﯾﻮﺑﻮﻟﻮم ﻣ ﻣﺎﻧﺪ  .اﯾﻨﻔﺎﻧﺪﯾﺒﻮﻟﻮم ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﯿﺮه اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ

ﯾﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﻧﺮ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎرورﺳﺎزی ﺗﺨﻤ ﯾﺎ ﻟﻘﺎح در آن ﺟﺎ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد.
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