
Lewenswetenskappe
BEVRUGTING EN ONTWIKKELING VAN DIE SIGOOT 

TOT ‘N BLASTOSIST



BOU VAN SPERM EN EIERSEL



TOEPASSING: BOU VAN GAMETE

Die diagramme hieronder stel die strukture van 'n ovum en 'n sperm voor.

1. Identifiseer die dele genommer A, B en C.
2. Noem die proses waarby meiose betrokke is wat tot die vorming van 'n ovum lei.
3. Skryf net die LETTER neer van die deel van die sperm wat die ovum 

binnedring.
4. Skryf net die LETTERS neer van TWEE dele wat die sperm in staat stel om na 

die ovum te beweeg.



TOEPASSING: BOU VAN GAMETE

1. A – jellielaag
B – sitoplasma 
C – akrosoom 

2 Oögenese
3 D
4 E en F



Kopulasie is die oordrag van 
sperms in die vagina van die 
vrou as die penis in die 
vagina ingaan en die sperms 
naby die serviks stort. 

FUNKSIES VAN FSH



HOE DIE SPERMSEL DIE EIERSEL BINNEDRING



Bevrugting is die samesmelting 
van die kern van die spermsel 
met die kern van die eiersel om
‘n diploïede sigoot te vorm.

BEVRUGTING

Haploïed (n) - kern bestaan uit 
‘n  enkele stel chromosome. By 
die mens 23 chromosome.

Diploïed (2n) - chomosome 
kom in pare voor. By die mens 
46 chromosome.



Bevrugting vind in die 
boonste punt van die 
Fallopiusbuise plaas.

WAAR VIND BEVRUGTING PLAAS?



GROEI EN ONTWIKKELING VAN SIGOOT



GROEI EN ONTWIKKELING VAN SIGOOT



GROEI EN ONTWIKKELING VAN SIGOOT

- Die sigoot verdeel deur mitose
- en vorm 'n bal selle
- wat die morulla genoem word



GROEI EN ONTWIKKELING VAN SIGOOT

- Meer delings deur mitose vorm 'n hol bal selle 
genoem die blastosist.

- Die blastosist word aan die uteruswand geheg. 
- Die buitenste wand van die blastosist, genoem die 

chorion, ontwikkel uitgroeisels genoem die villi wat in  
die uteruswand ingroei.  



GROEI EN ONTWIKKELING VAN SIGOOT

Hierdie veranderinge vind 
plaas soos die ontwik-
kelende embrio langs die 
Fallopiusbuis beweeg na 
die uterus.
Dit beweeg a.g.v. silia in 
die Fallopiusbuis en die 
peristaltiese sametrek-
kings van die wande van 
die Fallopiusbuis. 



GROEI EN ONTWIKKELING VAN SIGOOT

- die buitenste membraan van die blastosist vorm  
die chorioniese villi/aanhegtingsvilli

- wat vasheg aan die endometrium



Die tabel regs verteenwoordig 
die vroulike geslagstelsel.
1. Benoem struktuur A, B en C.
2. Bevrugting vind gewoonlik 

by Y plaas. Waarom sal 'n 
blokkering by X:

(a) Bevrugting by Y 
voorkom?

(b) Nie noodwendig tot 
onvrugbaarheid lei nie? 

TOEPASSING



TOEPASSING MANLIKE 
VOORTPLANTINGSTELSEL

1. A – fallopiusbuis 
B – ovarium 
C – vagina 

2.    (a)  Die sperms sal nie die ovum kan bereik    
nie/voorkom dat die ovum afbeweeg in die 
Fallopiusbuis.

(b)  Die ovum gevorm in die ander ovarium kan bevrug  
word in die ander Fallopiusbuis.



TOEPASSING MANLIKE 
VOORTPLANTINGSTELSEL

Die diagram hieronder stel 'n opeenvolging van gebeure voor wat in die 
vroulike voortplantingstelsel van die mens kan plaasvind.



TOEPASSING MANLIKE 
VOORTPLANTINGSTELSEL

1. Identifiseer die proses wat by I in die diagram hierbo 
plaasvind.

2. Noem die soort seldeling wat by II in die diagram hierbo 
plaasvind.

3. Noem TWEE funksionele ekstra-embrioniese membrane wat 
deur struktuur C gevorm word.

4. Identifiseer die stadium van ontwikkeling aangedui deur: A,  
B en C. 

5. Noem die deel van die vroulike voortplantingstelsel waar die 
gebeure in die diagram hierbo normaalweg plaasvind.

6. Gee die chromosoomgetal van die sel by A indien hierdie sel 
tot 'n kind met Down-sindroom sou ontwikkel.



TOEPASSING MANLIKE 
VOORTPLANTINGSTELSEL

1. Bevrugting
2. Mitose
3. - Chorion

- Amnion
4. A – Sigoot

B – Morula 
C – Blastosist/blastula

5. Buis van Fallopius/oviduk
6. 47



Bestudeer die diagram 
langsaan van die volgorde 
van gebeure wat plaasvind 
vanaf die bevrugting van 
die ovum tot die ontwik-
keling van die embrio in 'n 
deel van die vroulike 
voortplantingstelsel van 
die mens.
Die pyle dui die rigting van 
ontwikkeling van een 
ovum na bevrugting aan.

TOEPASSING VAN VOORTPLANTINGSTELSEL:
MENSTRUASIE



TOEPASSING MANLIKE 
VOORTPLANTINGSTELSEL

1. Identifiseer:
(a) Struktuur A
(b) Die ontwikkelingstadium van 

die embrio by C en E  
onderskeidelik. 

(c) Die struktuur wat ontwikkel 
uit die kombinasie van F en H

2. Noem die proses wat plaasvind 
by B.

3. Gee die chromosoomgetal van:
(a) selle by D
(b) sel A 



TOEPASSING VAN VOORTPLANTINGSTELSEL:
MENSTRUASIE

1. (a)  eiersel/ovum
(b)  C – sigoot en E – morula 
(c)  Plasenta

2. - Bevrugting
3. (a)  46

(b)  23 



Inplanting, gestasie en die rol van die plasenta 


