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შესავალი

• განაყოფიერება
აღნიშნეთ ემბრიონური განვითარების დასაწყისი
• ტერმინოლოგია

• მაკეობის/გესტაციის 45 დღემდე = ემბრიონი
• მაკეობის/გესტაციის 45 დღის შემდეგ = ნაყოფი

• ემბრიონის წარმატებული გავითარება დამოკიდებულია შემდგომ 
თანამიმდევრულ გარემოებებზე

• 1 = ბლასტოცისტას ჩამოყალიბება
• 2 = დედის მიერ ემბრიონის არსებობის გაცნობიერება
• 3 = ემბრიონის იმპლანტაცია
• 4 = პლაცენტის ჩამოყალიბება
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განაყოფიერება = გამანაყოფიერებელი სპერმის შერწყმა მწიფე 
კვერცხუჯრედთან

• სპერმატოზოიდების 
გადაადგილება

• 6-დან 10 საათამდე
• Capacitation (სპერმის 

ფუნქციონალური  მომწიფება)
= გამანაყოფიერებელი ძალის 
მოპოვება

• მწიფე კვერცხუჯრედის 
ოვულაცია

• აღწევს ამპულარულ ნაწილს 6 
საათზე ნაკლებ დროში

• კვერცხსავალი მილის 
ამპულარულ ნაწილში 
განაყოფიერება

• კვერცხის ან ზიგოტის 
ჩამოყალიბება
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CEVA-ს მიხედვით

ყვითელი სხეული

კვერცხსავალი
მილის ამპულარული
ნაწილი

კვერცხსავალი
მილის ძაბრი

საშვილოსნო
საკვერ

ოვულაციური ფოლიკუ
კვერცხუჯრედის გამოყ

კვერცხსავალი მილის ყ
(კარიბჭე)

საშვილოსნოსა და მილის შეერთება



სპერმატოზოიდების მომწიფება
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ფუნქციონალურად მოუმწიფებელი ფუნქციონალურად მომწიფებული

აკროსომა

პოსტ-აკროსომული
უბანი

ალედური
ემნტი

პროტეინის
გადაადგილება

უმოძრაობა

უდის გარდამავალი ნაწილი



გამანაყოფიერებელი სპერმატოზოიდის 
შერწყმა მწიფე კვერცხუჯრედთან
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მბრწყინავ გარსზე ფიქსაცია

აკროსომული რეაქცია

მბრწყინავ გარსში შეღწევა

პლაზმურ მემბრანასთან შერწყმა

კვერცხუჯრედის
ბირთვის

ფორმირება (PN)

მბრწყინავი გარსი

ლაზმური მემბრანა

ციტოპლაზმა

კვერცხუჯ
რედი

სპერმატოზოიდი

PN



გამანაყოფიერებელი სპერმატოზოიდის შერწყმა მწიფე 
კვერცხუჯრედთან

• გადამწყვეტი გამეტების რაოდენობა
• აუცილებელი კვერცხუჯრედული « მარაგი » ემბრიონლი 

განვითარების საწყისი სტადიების უზრუნველსაყოფად

• გამეტების დაბერება = ახალგაზრდა ემბრიონის 
ნაყოფიერების ან/და სიცოცხლისუნარიანობის შემცირება

• 24 საათიდან სპერმატოზოიდებისათვის
• 6 საათიდან კვერცხუჯრედებისათვის

შედეგები ხელოვნური განაყოფიერების მომენტში

• ნაყოფიერება იკლებს ფურების ასაკის მატებასთან ერთად
• მაგალითი : 6 წელს გადაცილებული დონორების განაყოფიერებული 

ემბრიონების რაოდენობა პროცენტულად იკლებს
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ემბრიონის ადრეული განვითარება 
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(დღეები ახურების მიხედვით)

დღე
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დღე
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დღე
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დღე
5

დღე
1

5-6

დღე

დღე
6

1 უჯრედი 4 უჯრედი 16 უჯრედი8 უჯრედი ახალგაზრდა
მორულა

2 უჯრედი

კვერცხსავალ
ი მილი

საშვილოსნო

მორულა

ფოტოები UNCEIA



ემბრიონის ადრეული განვითარება 
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დღე 7-8
150 - 350 

მიკრომეტრი

დღე

8-9

დღე

9

დღე 9-10
400 მიკრომეტრი

- 2 სმ

დღე
7

დღე 12 ∼ 3 სმ
(დღე18 ∼ 40 სმ)

საშვილოსნო

განუვითარებელ
ი ბლასტოცისტა

გახსნილი
ბლასტოცისტა

გაფართოებისას
გახსნილი

ბლასტოცისტა

ბლასტოცისტა
გაფართოებისას

ბლასტოცისტა

ბლასტოცის
ტა

გაწელვისას

INRA
ფოტო UNCEIA



იმპლანტაციამდე, ემბრიონი უშვებს საშვილოსნოს მიერ აღქმად 
სიგნალებს
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განაყოფიერება
ბლასტოცისტას სტადია ნაყოფის

განვითარება

მილური
გადაადგილება

გაწელვა იმპლანტაცია

დღე

ემბრიონის ადრეული სიკვდილიანობა

ციკლში დაბრუნება

ემბრიონის გვიანი
სიკვდილიანობა

ქაოტური დაბრუნება

ტროფობლასტის წარმოქმნა
(I ტიპის ინტერფერონი)



შეჯამებისთვის: საშვილოსნოს ფუნქციის 
სამმაგი კონტროლი

• საშვილოსნოს ზეგავლენა
• მნიშვნელოვანია მიმღების საშვილოსნოს სტადიის 

სინქრონიზაციიდან და ემბრიონის ასაკიდან გამომდინარე (± 24 
საათი)

• ენდოკრინოლოგიური რეგულაცია
• ესტროგენისა და პროჟესტერონის როლი 

• ემბრიონის ეფექტები
• ტროფობლასტური (IFNτ) და ანტილუთეალური პროტეინების (9-დან

23 დღემდე)
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