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The Process of Segmentation-The Effect of Yolk on 
Segmentation



The Sequence and Orientation of the Cleavage Divisions in 
Birds

Surface aspect of blastoderm at various stages of cleavage
(Based on Blount's photomicrographs of the pigeon's egg.) The blastoderm and the immediately surrounding 
yolk are viewed directly from the animal pole, the shell and albumen having been removed.
The order in which vthe cleavage furrows have appeared is indicated on the diagrams by Roman numerals.
A, first cleavage; B, second cleavage
C, third cleavage; D, fourth cleavage
E, fifth cleavage; F, early morula.



The Effect of Yolk on Gastrulation

Schematic diagrams to show the effect of yolk on gastrulation
Abbreviations: blc, blastocoele; bid., blastoderm; blp., blastopore; 
ect., ectoderm; ent., entoderm; mit., cell undergoing mitosis; yk., 
yolk; yk.g., yolk granules; yk.p., yolk plug.



Gastrulation in Birds



Σχηματική αντιπροσώπευση τμημάτων του 
εμβρυικού δίσκου στα πρώιμα στάδια

O εμβρυίκός δίσκος σε 
κάτοψη(A), και εγκάρισια 
τομή πριν (B) και κατά τη 
διάρκεια (C) της γαστριδίωσης

ap = area pellucida (έχει δυο 
στρώματα), ao = area

opaca (μια σκοτεινή ζώνη στο 

εξωτερικό όριο) , ps = αρχική 
γραμμή, 1 = Επιβλάστης 
(φτιάχνει το εξώδερμα)
2 =Βλαστοκοίλο
3 = Υποβλάστης κάνει το 
ενδόδερμα), 4 = Υποβλαστική 
κοιλότητα 5 = Λέκυθος



The Formation of the Primitive Streak and the Establishment of 
the Mesoderm-12hr



The Formation of the Primitive Streak and the Establishment of 
the Mesoderm -12hr



From the Primitive Streak Stage to the Appearance of the 
Somites-18hr



Εμβρυολογία του κοτόπουλου 18 ώρες μετά την γονιμοποίηση

1 = Προάμνιο, 2 = Area opaca (σκοτεινό), 
3 = Area pellucida (διάφανο), 4 = Εβρυονική 
περιοχή, 5 = Νευρική πλάκα, 6 = Χορδή, 
7 = Hensen's κόμβος, (Ομόλογο με ραχιαίο 
χείλος του βλαστοπόρου στα αμφίβια) 
8 = Αρχική ρωγμή (η αρχική αύλακα στην 
ουραία πλευρά)



18hr

A Τομή στην νωτοχορδή 

B Τομή στο πρωτόγονο κοίλωμα

C Τομή στην πρωτογενή αύλακα

D Κυτταρική δομή στην περιοχή του  
αύλακα

E Κυτταρική δομή στο έσω όριο του   
germ wall

F Διάγραμμα του διάμεσου επιμήκους 
τμήματος που περνάει από την 
νωτοχορδή και την πρωτογενή 
αύλακα



The Formation of the Neural Plate-21hr

Dorsal view of entire chick embryo of about 21 hours incubation



The Structure of Twenty-four Hour Chicks

Dorsal view  of entire chick embryo having 4 pairs of 
mesodermic somites (about 24 hours incubation)



Εμβρυολογία στο κοτόπουλο 24 ώρες 
μετά την γονιμοποίηση 
1 Area opaca (σκοτεινό), 2 Area 
pelucida (διάφανο), 3 Νευρική πτυχή, 
4 Πτυχή κεφαλής, 5 Αρχική κοιλιά 
6 Νευρική πτυχή 7 Σωμίτης 8 Χορδή 
9 Μεσόδερμα, 10 Hensen's κόμβος 
11 Αρχική αύλακα 

Οι σωμίτες (4-5 ζεύγη) σχηματίζονται 
στο μεσόδερμα εκατέρωθεν του 
νευρικού τείχους. ,μετά θα 
διαφοροποιηθούν σε σπονδ.στήλη, 
πλευρές, μέρος του δέρματος και στους 
ραχιαίους μύες. Η κεφαλική περιοχή 
προεξέχει της area pellucida. 



Εγκάρσια διατομή 24 ώρες

2 =Χορδή, 3 = Νευρικός 
σωλήνας, 4 = Εξώδερμα, 
5 = Μεσόδερμα κεφαλής, 
6 = Ενδόδερμα, 
d = Λέκυθος

2 = Χορδή, 
3 = Νευρικές πτυχές



The Changes Between Twenty-four and Thirty-three Hours of 
Incubation

The Closure of the Neural Tube



The Structure of Chicks Between Thirty-three and Thirty-nine 
Hours of Incubation



Εμβρυολογία του κοτόπουλου 36 ώρες μετά την γονιμοποίηση

1 = Προσεγκέφαλος, 2 = Οφθαλμικό κυστίδιο, 
3 = Μεσεγκέφαλος, 4 = Rhombencephalon, 5 =Καρδιά, 
6 = Πλευρικό μεσόδερμα, 7 = Σωμίτες, 8 = Σπονδ.στήλη, 
9 = Sinus rhomboidalis, 10 = Αρχική αύλακα, 11 = Μικρό 

αιμοφόρο αγγείο, 12 = Αιματικοί νήσοι

Νευρικός σωλήνας και σχηματισμός 
χορδής 
1 = Μεσόδερμα πλευρικής πλάκας, 
2 = Ενδιάμεσο μεσόδερμα, 3 = Σωμιτικό 

μεσόδερμα, 4 = Χορδή, 5 = Ενδόδερμα
Το πάνω 2 αφορά το εξώδερμα



Εμβρυολογία του κοτόπουλου 48 ώρες μετά την γονιμοποίηση

1 Άμνιο, 2 Metencephalon, 
3 Μεσεγκέφαλος, 4 Οπτική κοιλότητα 
και φακός 5 Προσεγκέφαλος, 
6 Ακουστικό κυστίδιο, 7 Βραγχιακά 
τόξα, 8 Κόλπος , 9 Κοιλία, 10 Πλευρική 
πτύχωση, 11 Πλευρικό μεσόδερμα , 
12 Vitelline αρτηρία / φλέβα, 13
Σωμίτες, 14 Σπονδ.στήλη, 15Πτύχωση 
ουράς

Η θέση του εμβρύου σε σχέση με τη λέκυθο αλλάζει 
σημαντικά. Η κεφαλή, οι πλευρικές και ουραίες 
αμνιωτικές πτυχώσεις αρχίζουν να σχηματίζονται. Τα 
εγκεφαλικά κυστίδια τοποθετούνται σχετικά μεταξύ 
τους. Η κεφαλική περιοχή του εμβρύου στρέφεται με 
ένα τρόπο ώστε η αριστερή πλευρά να έρθει δίπλα στην 
λέκυθο. Το έμβρυο παίρνει σχήμα C. creation of the 
amnion membrane. Μερικές βραγχιακές σχισμές είναι 
ορατές. Ο εγκέφαλος χωρίζεται στα 5. Υπάρχουν 
κυστίδια οπτικά και ακουστικά. Η καρδιά 
διαφοροποιείται σε 4 μέρη.  



Embryology of chicken 72 hours after fertilization

1 = Ακουστικό κυστίδιο, 
2 = Μυελεγκέφαλος, 3 = Metencephalon, 
4 = Άμνιο, 5 =Μεσεγκέφαλος, 6 =Οπτική 
κοιλότητα και φακός, 7 = Διεγκέφαλος, 
8 = Επίφυση, 9 =Τελεγκέφαλος, 
10 = Βραγχιακά τόξα, 11 = Καρδιά, 
12 = Αρχή φτερού, 13 = Vitelline 
αρτηρία/φλέβα, 14 = Αρχή ποδιού, 
15 = Ουρά

Η περιστροφή του εμβρύου γίνεται  στα 
αριστερά όπως πίσω από την περιοχή της 
καρδιάς και μόνο το ουραίο τμήμα του εμβρύου 
πρέπει να στραφεί 90 μοίρες. Οι δυο κάμψεις 
στην κεφαλική περιοχή είναι σχεδόν έτοιμες. Η 
4η φαρυγγική σχισμή αναπτύσσεται και τα 
φαρυγγικά τόξα είναι παχύτερα. Τα πρόσθια και 
οπίσθια άκρα που είναι στα σωμιτικά ζεύγη 
16th- 20th και 27th- 32th φαίνονται σαν μικρές 
σφαίρες. 



72hr



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryol
ogy/index.php/Book_-
_The_Early_Embryology_of_the_Chick_3
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