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ABSTRACT  
The effect of aqueous extract of Olea europea L. leaves was 

studied in four sublethal conce.i.e., 0.025, 0.25, 0.5 and 1% on the larvae 
ovaries of insect Culex pipiens molestus Forskal. These larvae were of 
third instars concluding four stages of age viz., 24, 48, 72, and 96 h., after 
there emergence. Findings of the study revealed various abnormalities 
including reduced size of vestigial ovaries in the advanced stages. 
However, such reduction in the ovaries was less than those occurred at 
the early stages i.e., 24 h pre-emergence. Other deformities involved 
irregular distribution of yolk or vitelline granules within the oocytes, 
huge inhibition of granule formation or their deposition, an extreme 
decrease in the number of ovarioles, ovarian follicles and egg production. 
All concentration. In both stages 24 and 48 post-emergence showed 
inhibition in the length and width of the ovaries with their follicles having 
decreased number of ovarian follicles. All conc. In stage 72 h post-
hatching caused significant inhibition in the characteristics investigated, 
however, 0.25 % concentration. caused the effective inhibition in the 
length of ovary and width of ovarian follicles. Regarding to the last stage 
i.e. 96 h post-emergence, it was found that all concentration. followed 
were inhibitory for length and width of ovary and length of ovarian 
follicles, however, the most effective inhibition was observed at 0.5 and 1 
% concentration. concering the width of ovarian follicles, there were no 
inhibition of all different concentration. used as compared with control 
specimens.     
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  الخالصة
 بأربعـة   .Olea europea L   المستخلص المائي الوراق الزيتونتأثيرعند دراسة 

ـ  %1  و  0.5 و 0.25   و 0.025  تراكيز تحت المميتـة وهـي      ي مبـيض البعـوض   ف
Culex pipiens molestus Forskal لعمـر الثالـث وباربعـة    الناشئة من معاملة يرقات ا

 ظهرت حاالت غيـر طبيعيـة وتـشوهات         إذ،   ساعة بعد البزوغ   96 و 72 و 48 و 24 أعمار
حجمه في المراحل المتقدمة الى اقل من حجم المبيض في عمر           شملت تثبيط المبيض واختزال     

  ساعة وعدم انتظام توزيع الحبيبات المحية في الخاليا البيضية، او منع تكوينها او النقص              24
 أظهرتالحويصالت المبيضية او االنخفاض في انتاج البيض، حيث         اوالكبير في عدد االنابيب     

ساعة بعد البزوغ تاثيرا مثبطا فـي طـول المبـيض    48  و24التراكيز في المرحلتين جميع 
وعرضه وطول الحويصالت المبيضية وعرضها وظهرت المبايض مختزلة صغيرة الحجـم           

 ساعة بعد البزوغ فبـالرغم مـن ان جميـع           72 في مرحلة    أما. قليلة الحويصالت المبيضية  
تسبب في  %  0.025 في الصفات التي درست اال ان التركيز          معنوياً التراكيز اظهرت تثبيطاً  

 96 وفي المرحلة االخيرة  . ضيةلطول المبيض وعرض الحويصالت  المبي     اقوى تثبيط معنوي    
 المبيض وعرضه وطـول الحويـصالت      كانت جميع التراكيز مثبطة لطول    ساعة بعد البزوغ    

 ، %1 و0.5المبيضية لكن افضلها واقواها تاثيرا في طول الحويصالت المبيضية التركيـزان        
 لجميع التراكيـز التـي      تأثيرعرض الحويصالت المبيضية فلم يكن هناك أي        اما فيما يخص    

  . استخدمت حيث كانت مشابهة لنماذج السيطرة
  

  المقدمة
 البحث عـن وسـيلة      اإلنسان السنين، منذ بدء     الفآت الطبية قبل     النباتا أهميةعرفت  

 قد يستخدم جزء منه مثـل       أو، وقد يستخدم النبات ككل للعالج       واألمراض اآلالمللتخلص من   
 أو باستخالص المواد الفعالة عن طريق االسـتخالص بـالغلي           أو البذور   أو والساق األوراق

 الطرائق الحديثة في    أما.  النباتية ستخالص العصارة الحار   النقع بالماء ال    أو النقع بالماء البارد  
جل عـزل وتنقيـة     أد عضوية وطرائق معقدة من      ااستخالص المواد الفعالة تشمل استخدام مو     

  ) .1(المواد الفعالة كل على حدة 
المـسببات   البعوض مهمة طبيا لكونها تعمل نواقل لعدد مـن           أجناس بعض   إناثتعد  
 استخدام  إلىمما دعا    )3(و  ) 2(المالريا والحمى الصفراء وداء الفيل       ك اإلنسان إلى المرضية

 تلـوث البيئـة     إلى أدى للقضاء على هذه الحشرة، ولكن استخدامها المفرط         المبيدات الحشرية 
 إلـى  أدى األمـر هذا  ). 4( تقاوم هذه المبيدات بمرور الزمن       أصبحتوكذلك فان الحشرات    

 مثل استخدام نواتج طبيعية لبعض النباتات بحيـث تكـون    البحث عن بدائل للمبيدات الحشرية    
  ). 5( الحشرية  من المبيداتأماناً أكثر
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 عدة في جامعة الموصل لمعرفة النباتات التي تؤثر فـي           وأبحاث دراسات   أجريتوقد  
 تـأثير  دراسـة    إلـى  آخـرون  وتوجـه    )8(و  ) 7( و   )6( اليرقية للبعوض    األطوارحيوية  

المبيض، وتطور حويصالته المبيضية،     في نمو    تأثيرها، والسيما   كاثرالهرمونات في عملية الت   
 المستخلصات النباتيـة    تأثير لدراسة   أو) 9( ووضعه في الخاليا البيضية      ،وعملية تكوين المح  

  ) .10(في عملية نمو المبيض وحويصالته وتطورها 
 وهـي شـجرة    Oleaceaeالفصيلة تعود إلى   .Olea europea Lشجرة الزيتون 
 بسيطة ومتقابلة ومتعامدة، رمحية ريشية ملساء فـي سـطوحها           ًأوراقادائمة الخضرة تحمل    

 هـي   هـا الجزء الطبي من  و البحر المتوسط     دول  تنتشر في مناطق   األسفلالعليا، وبيضاء من    
  : المواد التاليةيتضمن التركيب الكيمياوي لورق الزيتون ). 1( واألوراقالثمار والزيت 

Oleine, Oleasterol, glucose, olivine, oleuropein, olestranol, Resine.      (1) 
Oleuropeoside.                                                                                 (11)  
Glutamates, serine, proline, Aspartate, Mannitol.                                (12)  
Betulinic acid, alpha-beta amyrin, Erythrodiol.                                    (13)  

 

الهدف من الدراسة هو استخدام المستخلص المائي ألوراق الزيتون في تثبـيط نمـو              
 .وتطور المبيض في حشرة البعوض كبديل للمبيدات الكيمياوية الضارة للبيئة

  

  المواد والطرائق
تمت تربية البعوض في المختبر داخل قفص خشبي معد لتربية البعـوض ال تـسمح               

م طيلـة   ه)1±27( القفص، وكانت درجة حرارة المختبر       جدرانه السلكية بخروج البعوض من    
 واطا مربوط بجهاز توقيـت      40يحوي القفص مصباح فلورسنت قدرته       ).14(فترة التجربة   

وضع فـي   . ساعات ظالم  8 ساعة ضوء و   16 للحصول على    يتحكم في تنظيم اإلضاءة ذاتياً    
ادي سبق أن جمع وتـرك       الشكل تحوي ماء اعتي    ةالقفص أحواض لدائنية بيضاء اللون بيضوي     

 في كل حوض أي حوالي       من البيوض   ساعة قبل استعماله، وضع قاربان     12لمدة ال تقل عن     
 عن الحفاظ   أيام، فضالً ) 4-3( بيضة، للحصول على اليرقات مع مراعاة تبديل الماء كل           300

وقد استخدم علف األرانب لتغذية اليرقات ومكوناتـه هـي          . على مستوى الماء في كل حوض     
حيث يوضع غرام واحد بعد تجزئتـه، ويكـرر         ) ذرة صفراء وطحين وبروتين وحليب جاف     (

أما لتغذية البعوض البالغ، يستخدم طبق بتري يحوي كمية من القطن المشبع            . كلما قلت الكمية  
ساعة، كل ثالثـة أيـام       24 كما يوضع طير داخل القفص لمدة      )%.10-5(بمحلول سكري   

 حصول على وجبة من الدم غـذاء لهـا        لغات من البعوض فرصة لل    تقريبا إلعطاء اإلناث البا   
 وغسلت األوراق إلزالة األتربة منها وجففت في        2007جمعت أوراق الزيتون في شهر نيسان       

وذلك بسحق أوراق الزيتون بشكل     ) 15(تم تحضير المستخلص المائي ألوراق الزيتون       . الظل
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 غم من المسحوق في بيكر ومن ثم أضيف         50 ناعم باستخدام الطاحونة الكهربائية ثم تم وزن      
وضـع  . مل ماء مقطر وسحق المزيج باستخدام جهاز السحق داخل حمـام ثلجـي             300إليه  

 المزيج في    دقيقة لكي يتم مزجه جيدا ثم ترك       60المزيج على جهاز الخالط المغناطيسي لمدة       
أوراق الترشيح باسـتخدام     ثم ب  أوالبعد ذلك تم ترشيح المزيج بالشاش       .  ساعة 24الثالجة لمدة   

قمع بخنر تحت التفريغ ثم جفف الراشح بالتبريد تحت ضـغط مـنخفض باسـتخدام جهـاز                 
 الحجـم إلـى     وأكمـل غم منه   1التجفيت، ثم حفظ المسحوق الخام في الثالجة، بعدها تم وزن           

بتركيـز     Stock solutionمن الماء المقطر للحصول على المحلول المائي األساسي 3سم10
 0.5 و 0.25 و 0.025لمعتمدة في الدراسة الحاليـة وهـي         الذي حضرت منه التراكيز ا     10%
  %.1و

مل من   50 مل ووضع في كل منها       100 لدائنية بيضاء سعة     أقداحبيت اليرقات في    ر 
والذي حضر بإذابة   )  المستخلص حسب التركيز المطلوب    إليها مضافاً(الماء المحضر للتجربة  

يـساعد هـذا    ). 16(، في لتر واحد من الماء المقطـر         Naclنقي   غم من ملح الطعام ال     0.8
وقـد  ).  غـم  0.3( يرقة مع كمية الغذاء      20المحلول في تزامن االنسالخ ووضع في كل قدح         

 عن وجـود مجموعـة   م مكررين لكل تركيز فضالًا استخدمعاستخدمت يرقات الطور الثالث  
م مراقبة العذارى في التجـارب المعتمـدة        السيطرة المائية وتمثلت بوجود الماء والغذاء فقط ت       

للحصول على اإلناث التي كانت تربى في قناني صغيرة ، تحوي قطعة صغيرة مـن القطـن                 
، وغطيت فوهة القنينة بطبقة رقيقة مـن الـشاش لتـسمح            )%10-5( بمحلول السكر    المشبع

 و  72 و   48 و   24 في أربع مراحل عمريـة       اإلناثثم ثبتت هذه    .  القنينة إلىللهواء بالدخول   
قتلت الذكور عند البزوغ وثبتت اإلناث في محلول بـوين الكحـولي            .  ساعة بعد البزوغ   96

ــار األنف )17( ــسب األعم ـــ، وح ــم شُــ  ـ ــذكر، ث ــِرة ال ــرـحت تح                     ت مجه
ــصبغات      ــبغت بـ ــي صـ ــايض التـ ــى المبـ ــصول علـ ــشريح للحـ                     التـ

 Light greenو Orange Gو s hematoxylin-eosin ُDelafield ُ)9 (  بعد ذلك قيـست
 المبايض وعرضها وأطوال الحويصالت وعرضها، وذلك باستخدام عدسة عينية قـوة            أطوال

تكبيرها سبع مرات المحمولة على المجهر الضوئي المركب مع مطابقتهـا مـع تـدريجات               
، وقد استخدم في تحليل البيانات إحصائياً     .  وقيست األطوال بوحدة المايكروميتر    المسرح الدقيق 

 بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعـدد        ت، وتم اختبار معنوية الفروقا    SASبرنامج  
  . المدى
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  النتائج
 تثبيط والتحضيرات المجهرية وجود     )2  و 1( الجدولين   اإلحصائيتبين نتائج التحليل    

 واضح في طول المبايض وعرضها وطول الحويصالت المبيـضية وعرضـها فـي              معنوي
 الزيتون وبجميـع    ألوراقالبالغات الناشئة من معاملة يرقات العمر الثالث بالمستخلص المائي          

مقارنة مع نماذج السيطرة، فعند مالحظـة        % 1 و 0.5 و 0.25 و 0.025التراكيز المستخدمة   
 المبايض وحجم الحويصالت المبيضية عنـد اسـتخدام         نالحظ االختزال في حجم   ) 2(الشكل  

 اليمكنكما يمكن مالحظة شكل الحويصالت المبيضية وهي كروية صغيرة           % 0.25التركيز  
 اختزال عـددها فـي      إلى إضافةوجود للمح فيها     تمييز خلية البيضة عن الخاليا المغذية وال      
 تبدو بيضوية الشكل ويمكن تمييـز       التي )1الشكل  (المبيض الواحد مقارنة مع نماذج السيطرة       

 تـأثير   فـنالحظ ) 4( ل في الشك  أما.  بوضع المح  بدأتخلية البيضة عن خالياها المغذية كما       
حجم المبايض في عمر    صغر من   أ اختزال حجم المبيض بحيث حجمه بدا        في  0.25 زالتركي

ا وتحلـل    ساعة بعد البزوغ كما نالحظ اختزال حجم الحويصالت المبيضية وقلة عـدده            24
عدم تمييز خلية البيضة عن خالياها المغذية وال وجود للمح فيها مقارنة مع نمـاذج               بعضها و 
  .)3الشكل (السيطرة

ان التركيـز   ) 3(تشير نتائج التحليل االحصائي والتحـضيرات المجهريـة الجـدول           
قد تسبب في اقوى تثبيط معنوي لطول المبيض وعرض الحويصالت المبيضية يليه            % 0.025

اللذان تسببا في تثبيط معنوي لطول المبيض وعرض الحويصالت          % 0.5 و   0.25لتركيزين  ا
المبيضية حيث ظهرت المبايض وحويصالتها صغيرة الحجم مختزلـة، لـذا بقيـت بـشكلها               

 ساعة بعد البزوغ ووجـود      24الكروي االولي المعروف حتى اصغر من مثيالتها في مرحلة          
ة ولم تكتنز المح مع وجود تحلل في بعض الحويـصالت           عدد قليل من الحويصالت المبيضي    

  .)5( الشكل مقارنة مع نماذج السيطرة) 7 و 6الشكلين (
ان جميـع   ) 4(لوحظ في نتائج التحليل االحصائي والتحضيرات المجهرية الجـدول          

 لكـن   التراكيز تسببت في تثبيط طول المبايض وعرضها وطـول الحويـصالت المبيـضية            
 التـي   تسببا في أفضل تثبيط معنوي لطول الحويصالت المبيـضية  إذ %1 و 0.5التركيزان  

، اما بالنسبة لعرض الحويـصالت المبيـضية        بدت صغيرة الحجم مقارنة مع نماذج السيطرة      
  .فكانت مساوية لعرض مثيالتها في نماذج السيطرة تقريباً

  
  

  

  



  ...  في نمو وتطور مبيض البعوض.Olea europea Lتأثير المستخلص المائي ألوراق الزيتون 

96 

   صفات مبايض بعضيتون في الزألوراق المستخلص المائي  مختلفة من تأثير تراكيز:)1( الجدول

  .بزوغال ساعة من 24إلناث الناتجة من معاملة يرقات العمر الثالث من البعوض بعد مرورا
  

عرض الحويصالت طول الحويصالتعرض المبيضطول المبيض التراكيز
0.00 
 أ 75 100 أ 275 أ 456 أ السيطرة

  ب 31 ب    50 112 ب 212 ب 0.025

 ب 25  50 ب 106 ب 200 ب 0.25

  ب  31 56 ب 125 ب 250 ب 0.5

ب 62 131 ب 256 ب 1  ب  25 

   
  %.5عند مستوى احتمال  إحصائيا مختلفة عموديا تختلف عن بعضها أحرفا التي تحمل األرقام

  
  مبايضصفات  بعض  الزيتون فيألوراق المستخلص المائي  مختلفة من تأثير تراكيز:)2(الجدول

  .بزوغال ساعة من 48رقات العمر الثالث من البعوض بعد مروراإلناث الناتجة من معاملة ي
  

عرض الحويصالت طول الحويصالت عرض المبيض طول المبيض التراكيز
0.00 
 81 أ 112 أ 331 أ 831 أ السيطرة

 37 ب 62 ب 168 ب 450 ب 0.025

 43 ب 75 ب 156 ب 456 ب 0.25

 31 ب 68 ب 156 ب  ب437 0.5

 37 ب   ب68 156 ب 456 ب 1

  

  %.5األرقام التي تحمل أحرفا مختلفة عموديا تختلف عن بعضها إحصائيا عند مستوى احتمال    
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  صفات مبايض بعض  الزيتون فيألوراق  المستخلص المائي مختلفة من تأثير تراكيز:)3(الجدول

  .وغبزال ساعة من 72اإلناث الناتجة من معاملة يرقات العمر الثالث من البعوض بعد مرور
  

 عرض الحويصالتطول الحويصالتعرض المبيض طول المبيض التراكيز
0.00 
 131 أ 443 أ 775 أ 1556 أ السيطرة

 جـ 25 56 ب 187 ب 400 جـ 0.025

 31 ب جـ 87 ب 187 ب 468 ب جـ 0.25

 25 ب جـ 56 ب 162 ب  جـ  ب450 0.5

 50 ب  ب143 262 ب 625 ب 1

     

  . %5رفا مختلفة عموديا تختلف عن بعضها إحصائيا عند مستوى احتمال األرقام التي تحمل أح    

  
   صفات مبايض بعض الزيتون فيألوراق المستخلص المائي  مختلفة من تأثير تراكيز:)4(الجدول

  .بزوغال ساعة من 96اإلناث الناتجة من معاملة يرقات العمر الثالث من البعوض بعد مرور
  

عرض الحويصالتطول الحويصالتبيضعرض الم طول المبيض التراكيز
0.00 
 100 أ 500 أ 1112 أ 1843 أ السيطرة

 81 أ 406 ب جـ 518 ب 800 ب 0.025

 81 أ 412  ب 568 ب 868 ب 0.25

 93 أ  جـ356 537 ب  ب850 0.5

 93 أ  جـ356 575 ب 931 ب 1

  

  % .5عند مستوى احتمال األرقام التي تحمل أحرفا مختلفة عموديا تختلف عن بعضها إحصائيا    
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 ساعة بعد البزوغ، الحظ 24  في مرحلة  ة حويصالت مبيضيه من  نماذج السيطر:)1(الشكل  

). األسـهم القـصيرة   (وخلية البيضة   ) األسهم الطويلة (حجم الحويصالت المبيضية الطبيعي     

  . 165Xالتكبير

 أن عوملت يرقاتهـا بالمـستخلص المـائي          مبايض كاملة في إناث سبق:)2(الشكل  

 سـاعة بعـد البـزوغ  الحـظ 24في مرحلة    % 0.25ألوراق الزيتون عند التركيز     

وتحلل الحويصالت  ) األسهم الطويلة (االختزال في عدد الحويصالت المبيضية وحجمها       

 . 165Xالتكبير).األسهم القصيرة( المبيضية
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ساعة بعد البزوغ، الحظ  48 حويصالت مبيضيه من نماذج السيطرة في مرحلة       :)3(الشكل    

ــصالت  ــم الحوي ــي  حج ــضية الطبيع ــة ( المبي ــهم الطويل ــضة  )األس ــة  البي  وخلي

             .  X115التكبير).األسهم القصيرة(

 ساعة سبق ان عوملـت يرقاتهـا بالمـستخـلص          48 مبيض في بالغات بعمر:)4(الشكل  

وعـددها   حظ االختزال فـي حجـم الحويـصالت      ال %250.المائي ألوراق الزيتون وبتركيز   

  240X .التكبير).األسهم القصيرة(الحظ التحلل في الحويصالت)األسهم الطويلة(
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 ساعة يبـين    72 مبيض في نماذج السيطرة في مرحلة        :)5(الشكل

 أربـاع عي للحويصالت المبيضية وان المح احتل ثالثـة         الحجم الطبي 

  .90Xالتكبير. الحويصلة تقريبا

أن عوملـت     سـاعة سـبق    72 مبيض في بالغات بعمر:)6(الشكل

الحـظ  % 0.5 وبتركيز   نيرقاتها بالمستخلص المائي ألوراق الزيتو    

الحظ التحلـل   ) األسهم الطويلة (االختزال فيحجم الحويصالت وعددها     

 165X .التكبير) األسهم القصيرة(في الحويصالت 
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  المناقشة
عوملت يرقات العمر الثالث منهـا      أن  ق  سبلقد تعرضت مبايض البعوض البالغة التي       

 تشوهات وتثبيط للصفات الشكلية للمبـايض مـن         إلى الزيتون   ألوراق المستخلص المائي    إلى
 وعرض وطول الحويصالت المبيضية وعرضها حيث ظهرت المبايض وحويـصالتها           طول

نعـت   م  حين  نمو المبايض بل حتى تكوينها في      أوقفتصغيرة الحجم مختزلة فبعض التراكيز      
 عمليـة    توقفـت  تراكيز عديدة تقدم النمو في المبايض وحويصالتها المبيضية وتطورها، أي         

 تـدل   فإنها السلبية المثبطة على شئ      التأثيراتتكوين المح في الخاليا البيضية، وان دلت هذه         
ـ   الزيتون فـي هـذا     ألوراقعلى فاعلية المستخلص المائي      ال، وتتــوافق نتائــج     ـالمج

  لنبـاتي  عندما استخدم المستخلصات الكحوليـة    ) 18(ده  ـا وج ـع م ـة م ـليالدراسـة الحا 
 هـذه التراكيـز     أدت إذ على التـوالي     جزء في المليون    5 و   10لسرو والداتورة وبتركيز    ا

 هـذه  أوقفت غير طبيعية في نمو وتطور المبيض وحويصالته فقد    تثبيطية  حاالت إلىالمؤثرة  
ـ        نها في حين منعت   نمو المبايض بل حتى تكوي    التراكيز   ي  هذه التراكيز عملية تكوين المـح ف

 للمستخلـصات   أنمن   )19(ه الطائي   ت وتظهر هذه النتائج توافقا مع ما الحظ       .الخاليا البيضية 
 لنمو  ًامثبطة معنوي وقدرة فاعلة   س والدفلة واليوكالبتس وضمن تراكيز معينة       المائية لنبات اآل  

 المستخلصات  أن إلى أشارتي الذباب المنزلي كما     المبيض وحويصالته المبيضية وتطورها ف    

 ساعة سـبق أن عوملـت       72 مبيضان في بالغات بعمر:)7(الشكل

 0.025% وبتركيـز    نيرقاتها بالمستخلص المائي ألوراق الزيتـو     

الحـظ ) األسهم الطويلة (الحظ االختزال في حجم الحويصالت وعددها     

  . 115Xالتكبير ) األسهم القصيرة(ا لحويصالت التحلل في 
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النباتية المستخدمة في دراستها فاعلية تثبيطية تضاهي فاعلية مثيالتها الكحولية او االسـيتونية             
 معاملـة   أنمـن   ) 20(كما تتطابق نتائج الدراسة الحالية مع ما وجـده          . أحياناًبل قد تفوقها    

 Indian dill) seed( ،Anethum sowa Roxbت خنفساء الخابرا بالمستخلص الكحولي لنبا
وهناك تشابه كبير في نتائج الدراسة      .  عملية وضع البيض وخفض عدد البيض      تأخير إلى أدى

 انخفاض كمية المـح     إلى استخدام االزدراختين يؤدي     أنمن  ) 21 (إليهالحالية مع ما توصال     
ـ  أنفي بيوض خنفساء الخابرا الناشئة مـن عـذارى سـبق      Tropicalطحيا  عوملـت س

application   وتحريـر  إعاقـة  إلى أدى مما ،عذراء/ مايكروغرام1  و 0.5  بالتركيزين 
كما وتتشابه نتائج هذه الدراسـة      . الهرمونات التي تسيطر على نمو الخاليا البيضية وتطورها       

، 1 النعناع و  ألوراقالمستخلص المائي   من   % 2.5 استخدام التراكيز     ان من) 22(مع ما اكده    
 الكبر ضد حشرة خنفساء الخابرا تسبب في حـدوث          ألوراقمن المستخلص المائي      % 1.5

 هذا فضال عن حـاالت      ،اتحلل واضمحالل مكوناته  نقص في عدد الفصوص المبيضية بسبب       
التشوه واالنحالل واالضمحالل التي تعتري تركيب الفصوص المبيضية والخاليا البيضية التي           

البيضوي المنتظم، ويتضاءل حجمها للغاية عما هو عليه فـي مقـاطع             أوتفقد شكلها الكروي    
   . مبايض نماذج السيطرة
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