دستگاه تناسلی زنان
 -١غدد جنسی ماده :دو عدد تدمدان – وظیفه تولید تدمرک (تدمرکزایی/اووژنر )  +تولیرد وورمونورای
جنسی زنانه(اس روژن و پروژس رون) – تنظیم عملکرد توسط  FSHو  - LHدرون محوطه شکم – اتصال به
دیواره خارجی رحم با طنابی پیوندی -عضالنی – عا د لوله پیچ در پیچ
 دارای دو نوع سلول :اوویست یا مامهیاخ ه(حدود یک میلیون در ور تدمدان -تعداد اندکییران بعردا
تدمک مییوند -تیکیپ در دوران جنینی) و عولیکول یا انکانک(مجموعه یاخ ره ورای تتهیره کننرده ورر

اجزا

اووسیت – عا د تتییر در تعداد بعد از تولد – از بین رع ن تعداد زیادی به دالیپ نامعلوم بعد از تولد)
-٢رحم :کیسه مانند -گالبی شکپ -ماویچه ای – محپ رشرد و نمرو جنرین – تتییرر دیرواره داخلری رحرم یرا

آندوم ر طی اعدگی و بارداری – بدش پهن :باال و بدش باریک پایین
 -٣لولهوای رحم(لولهوای عالوپ) :لوله وای م صپ شده به رحم از یک سو و از سوی دیگر دارای شیپور و
زواید انگیت مانند – باعت پوشیی داخپ آن مداطی و مژکدار – ژنش مژکورا باعر

رانردن اووسریت بره

سمت رحم
 -٤گردن رحم :بدش باریک پایین رحم – باز شدن به داخپ واژن
 -٥واژن(زوراه) :محپ ورود یاخ ه وای جنسی  -محپ خروج خون اعدگی  -خروج جنرین در زمران زایمران
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طکیعی

دوره جنسی زنان

الف -اعدگی :شروع با بلوغ جنسی (اب دا نامظم و سپس منظم | نظم آن مهم رین شاخص کارکرد صحیح
دسر گاه تولیرردمثلی زن) – درد در روزوررای اول وررر دوره – خررونری ی معمرروال برره مرردح  ٧روز – تدریررب
آندوم ر رحم و رگهای خونی آن و خارج کردن مدلوطی از خون و باع های تدریب شده از طریق واژن
ب -یائسگی :در زنهای سالم بین  ٤٥تا  ٥٠سرال – بره دلیرپ ازکاراع رادن تدمردانها(پیرشردن زودترر از

دس گاهوای دیگر بدن) – کاوش چیمگیر دوره باروری و تولید مثلی(معمروال  ٣٠ترا  ٣٥سرال) برا تتهیره
نامناسبب کار زیاد و سدتب عیار جسمی و روحی

چرخه رحمی :آماده کردن رحم برای بارداری
رخ دادن اعدگی در رحم در روزوای اول ور دوره( ٧روز)←شروع رشد و نمرو دیرواره داخلری رحرم←اعر ایش ضردامت و بوجرود
آمدن چینخوردگیها و حفراح و اندوخ ه خونی زیاد←ادامه رشد و نمو تا بعد از نیمه دوره دوم←کاوش سرعت رشرد و اعر ایش
ععالیت ترشحی ← آماده شدن جدار رحم برای پهیرش و پرورش تدمک لقاح یاع ه(تدم) ←در صورح لقراح( :انجرام تقسریماح در
لوله عالوپ←جایگ ینی [نفوذ جنین به درون جدار رحم و ایجاد رابطه خونی تتهیهای با مادر] جنین در یک عرورع گی جردار رحرم)
و در صورح عدم لقاح( :دعع اووسیت ثانویه بدون جایگ ینی←آغاز تدریب دیرواره داخلری رحرم و دعرع خرون[ اعردگی] در حردود
روز ← ٢٨نیانه شروع دوره جنسی و چرخه رحمی بعدی)

چرخه تدمدانی :تنظیم زمان بندی بالغ شدن اووسیت در تدمدان – آغاز چرخه تدمدانی با عولیکولی که از ومه رشد بیی ری
پیدا کرده
تکثیر و حجیم شردن الیره ورای یاخ رهای عولیکرول و عرراوم سراخ ن شررایط رشرد و نمرو اووسریت درون عولیکرول و ترشرح
اس روژن(اع ایش با رشد عولیکول)←اتصال  FSHبه گیرنده وای موجود در سطح سرلولهای عولیکرولی←تحریرک عولیکرول و
ب رگ و بالغ شدن آن←تدمکگهاری با چسرکیدن عولیکرول برالغ شرده در روز ١٤در اثرر زیراد شردن  ( LHناشری از اعر ایش
ترشح اس روژن)← خروج اووسیت ثانویه با تعدادی از یاخ ه وای عولیکولی از سطح تدمدان و ورود بره محوطره شرکمی(کمرک
به تتهیه و حفاظت اووسیت توسط یاخ ه عولیکولی م صپ به آن)←تکدیپ با یمانده عولیکول به جسم زرد←ترشح اس روژن

و پروژس رون با اثر  ← LHدر صورح بارداری( :ادامه ععالیت جسم زرد تا مدتی←حفظ جدار رحم و جنرین جایگ ینشرده در
آن)| در صورح عدم بارداری(:تحلیپ رع ن جسم زرد در اواخر دوره جنسی و تکدیپ بره جسرم سرفید←کراوش اسر روژن و
پروژس رون در خون←ناپایداری و تدریب و ری ش جدار رحم ←شروع دوره جنسی بعدی

انجام تمامی ععالیت وای چرخه رحمی :تحت اثر وورمونوای جنسی(اس روژن و پروژس رون)
تنظیم و ودایت چرخه تدمدانی :تحت اثر وورمونوای  LHو FSH

 -١تولید سلولوای جنسی ماده(تدمک /زامه) توسط تدمدان – تولید از دوران بلوغ تا پایان عمر
اووگونی (مامهزا) :یاخ ه وای دیپلوئید که در دوران جنینی تقسیم میشوند
الف -تقسیم می وز اووگونی وا و تولید اووسیت اولیه  :در دوران جنینی  -یکی از سلولوا در الیره
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وظایف دستگاه

مراحل تخمکزایی

زاینده میماند و دیگری میشود اووسیت اولیه
ب -شروع میوز ١اووسیت اولیه و تو ف در مرحله پروعاز ١میوز تا دوران بلوغ

ج -پس از به بلروغ رسریدن :ورر مراه در یرک عولیکرول ادامره میروز ١اووسریت اولیره و تولیرد یرک
اووسیت ثانویه(واپلوئید و دو کروماتیدی) و یک جسم طکی
د -خروج اووسیت ثانویه از تدمدان و ودایت اووسریت ثانویره بره لولره رحرم توسرط حرکرت زوائرد
انگیت مانند اب دای عالوپ
ج -اگر اسپرم با اووسیت ثانویه برخورد کند و آغراز عرآینرد لقراح :انجرام میروز ٢اووسریت ثانویره و
تولید دومین جسم طکی [واپلوئید و تک کروماتیدی] و تیکیپ سلول تدم
* در صورح عدم برخورد اسپرم :دعع اووسیت ثانویه ومراه با خونری ی دوره ای از بدن
* تقسریمهای میروز بررا تقسریم نامسراوی سی وپالسررم دنکرال مییروند←برررای رسریدن سی وپالسررم و
اندامک بیی ر به تدمک برای برآوردن نیازوای جنین در مراحپ اولیه رشد و نمو آن
گویچرره وررای طکرری عا ررد نقررش در رشررد و نمررو ب اگررر بررا اسررپرم لقرراح کنررد←ایجرراد ترروده یاخ رره ای
بییکپ←دعع توده یاخ ه ای

-٢ان قال یاخ ه وای جنسی ماده به سمت رحم توسط لوله عالوپ
 -٣ایجاد شرایط مناسب برای لقاح اسپرم و تدمک درون لوله عالوپ
 -٤حفاظت و تتهیه جنین در صورح تیکیپ توسط رحم
 -٥تولید وورمونهای جنسی زنانه توسط تدمدان:

کم بودن مقدار اس روژن و پروژس رون در اب دای دوره←تاثیر برر ویپوتراالموس و ترشرح وورمرون آزادکننرده ← تراثیر برر
ویپوعی پییین و اع ایش ترشح وورمونهای محرک غدد جنسی  LHو FSH
 ← FSHرشد عولیکول← اع ایش ترشح اس روژن

 ← LHرشرررد جسرررم زرد←اعررر ایش ترشرررح پروژسررر رون

پروژس رون و اس روژن←رشد دیواره داخلی رحم و ضدیمشدن آن←آمادهسازی رحم برای بارداری اح مالی
پروژسر رون و اسر روژن← اثرر روی ویپوتراالموس برا برازخورد منفری و کراوش وورمرون آزاد کننرده ← کراوش  LHو FSH
←جلوگیری از رشد و بالغ شدن عولیکولوای جدید در طول دوره جنسی

کاوش می ان وورمونوای جنسی(اس روژن و پروژس رون) در ان های دوره ←اثر روی دیواره داخلی رحم و کاوش اس حکام
آن←از وم پاشیدن آندوم ر رحم و رخ دادن اعدگی
کرراوش می ر ان وورمررونوررای جنسرری (اسر روژن و پروژسر رون) در ان هررای دوره ←اثررر روی ویپوترراالموس و ترشررح مجرردد
وورمون آزاد کننده← اع ایش LHو  ← FSHشروع دوره جنسی بعدی
بازخورد منفی اس روژن :در غلظت کم ← جلوگیری از آزادشدن  LHو FSH
برازخورد مثکررت آن :اعر ایش یککرراره در روز  ١٤دوره ← محرکرری بررای آزاد شرردن  LHو  FSHاز ویپروعی پییررین تتییررر
ناگهانی←تکدیپ عولیکول به جسم زرد

رشد و نمو جنین:

زندگی انسان با یک سلول تدم شروع میشود.
تقسیماح م والی تدم و طی مراحلی به جنین و نوزاد تکدیپ میشود
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وارد شدن اووسیت ثانویه بره لولره عرالوپ پرس از تدمکگرهاری از طریرق شریپور ←حرکرت دادن اووسریت ثانویره برا
حرکاح زوائد انگیتمانندب انقکاض دیرواره و زنرش مژکهرای دیرواره لولره رحرم ←ورود مرایع منری بره رحرم ← حرکرت
میلیونوا اسپرم به سمت اووسیت ثانویره ← رسریدن تعرداد کمری از اسرپرم ورا بره اووسریت در لولره رحرم ← عکرور

لقاح

اسپرم از الیه خارجی(با ی مانده یاخ ه وای عولیکولی) ← پاره شدن کیسه آکروزوم و وضم الیه داخلی (الیه شرفا

و

ژله ای) توسط آن یموای آکروزوم ← تماس غیای اسپرم و غیای اووسیت ثانویه برا ومردیگر و شرروع لقراح ←ادغرام
غیررای اسررپرم بررا اووسرریت و ایجرراد تتییراترری در سررطح اووسرریت ← ایجررا پوشررش جرردار لقرراحی ← جلرروگیری از ورود
اسپرموای دیگر به اووسیت ←ورود سر اسپرم به اووسیت ← ناپدیدشدن پوشش وس ه و رواشدن کروموزومورای
آن←تکمیپ میوز توسط اووسریت ثانویره و ایجراد تدمرک←ناپدیرد شردن پوشرش وسر ه تدمرک و اخر الد دو مجموعره
کروموزوم(عامتن)← عراگرع ن کروموزوموا با پوشیی جدید ← شکپ گیری یاخ ه تدم با  ٢٣جفت کروموزوم
شروع تقسیماح می وزی یاخ ه تدم در  ٣٦ساعت بعداز لقاح ←ایجاد توده یاخ ه ای وم اندازه سلول تدم (عردم رشرد
سلولوای حاصپ از تقسیم)←حرکت توده توپر به سمت رحم←کروی و توخرالی شردن تروده و پرشردن توسرط مایعراح
بعد از رسیدن توده به رحم (ایجاد بالس وسیت – الیه خارجی تروعوبالست نام دارد و در آخر در تیکیپ جفرت دخالرت

بعداز لقاح

میکند)← تیکیپ توده یاخ های درونی توسط یاخ هوای داخرپ بالس وسریت←تیرکیپ الیره ورای زاینرده جنینری(منیرا
باعتوا و انداموای مد لف) از توده درونی(یاخ ه وای باحالت بنیادی[یاخ ه وای تدصص نیاع ره برا توانرایی تکردیپ بره
یاخ ه وای م فاوح]) ←ترشح آن یمهای وضم کننرده از یاخ ره ورای الیره بیرونری بالس وسریت(تروعوبالسرت)←تدریرب
یاخ ره ورای جرردار رحرم و ایجرراد حفرره در آن←جرایگیری بالس وسرریت در آن(جرایگ ینی)←بدسررت آوردن مرواد متررهی

موردنیاز از باع های وضم شده←ترشح وورمون  HCGاز یاخ ه وای تروعوبالس ی←ورود وورمون به خون مادر(اساس
تس های بارداری)←حفظ جسم زرد و تداوم ترشح وورمونهای پروژس رون از آن←جلوگیری از اعردگی و تدمکگرهاری
مجدد ←تیکیپ پرده وای محاعظت کننده در اطرا

جنین مانند درونشامه جنین(آمنیرون)[حفاظرت و تتهیره جنرین] و

برونشامه جنین(کوریون)[تیکیپ جفت(رابط بین بند نا

و دیواره رحم) و بند نا ]

* جداشرردن یاخ رره وررای بنیررادی از وررم در ونگررام تقسرریماح اولیرره تدررم یررا تقسرریم ترروده بالس وسرریت برره دو یررا چنررد
سمت←شکپگیری بیش از یک جنین که ومسان اند

اگر کامپ جدا نیوند←تولد بصورح بهم چسکیده

*آزاد کردن بیش از یک اووسیت ثانویه در یک دوره توسط تدمدان وا ← انجام دو یا چند لقاح ←کامپ شدن مراحرپ رشرد و
نمو در آنوا←ایجاد دو لووا یا چند لووای ناومسان(ممکن است عا د شکاوت و با جنسیت م فاوح باشند)
* عدم تولید یاخ ه جنسی یا عدم انجام لقاحی موعق به دالیلی←ناباروری(برطر

کردن با روشوایی و با کمک عناوری)

تمای جفت :شروع تمای جفت از دو وف ه بعداز لقاح←ادامه تا وف ه ١٠
سرخرگ وا :برنده خون جنین به جفت

بند نا  :رابط بین جفت و جنین

سیاورگ :آورنده خون از جفت به جنین

وجود پرده کوریون ←دلیپ عدم اخ الد خون مادر و جنین و مکادله مواد بین دو طر

پرده

مواد متهیب اکسیژن و بعضی پادتنوا←ان قال از طریق جفت به جنین←تتهیه و محاعظت جنین
دعع مواد :از طریق جفت
عکور عوامپ بیماریزا و موادی مانند نیکوتینب کوکائین و الکرپ از جفرت ←تراثیر سرور روی رشرد و نمرو جنرین ← عردم
دارووا در دوران بارداری (بج با تجوی پ شک م دصص)

مصر

صوحنگاری(سونوگراعی) :اس فاده از امواج صوتی با بسامد باال – روشی تیدیصی – بدون ضررر بررای جنرین(بررخال
اشعه Xمورد اس فاده در رادیولوژی)

عرس ادن امواج با کمک دس گاوی به درون بدن و دریاعت بازتابیان و نیان دادن بصورح تصویر ویدیویی
 اس فاده از سونوگراعی :تیدیص بارداری در ماه اول -اندازهگیری ابعاد جنرین بررای تعیرین سرن -تعیرین جنسریتجنین – سالم بودن جنین از لحاظ حرک ی و عملکرد اندامهایی مانند لب
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عیار آوردن سر جنین به سمت پایین و پاره کردن کیسه آمنیون ← ترشرح یرک مرتکره مرایع آمنیوتیرک بره بیررون ←
تحریک ماویچه وای دیواره رحم توسط وورمون اکسی توسین← آغاز انقکاض ←اع ایش دععراح و شردح پانقکراض در

تولد – زایمان

اثر اکسی توسین (ت ریق اکسی توسین برای سرعت دادن به زایمان)← ومراه بودن شروع انقکاض ماویچه ورای رحرم

با دردوای زایمان ←بیی ر باز شدن دوانه رحم با ور بار انقکاض و عیار آوردن سر جنین به آن←اعر ایش انقکاضراح
با بازخورد مثکت ← اع ایش اکسی توسین ←خارج شدن آسان و زودتر نوزاد از رحم ← اب دا سر و سرپس بقیره بردن
خارج مییود ← ادامه انقکاضاح رحم ←خارج شدن جفت و اج ای آن از رحم
•

اکسی توسین ← انقکاض ماویچه صا

غدد شیری برای خروج شیر

 مکیدن نوزاد ← تحریک گیرنده وای موجود در غدد شیری(تنظیم با بازخورد مثکت)
 مکیدن نوزاد ←اع ایش وورمونوا ←اع ایش تولید و ترشح شیر

لقاح خارجی

اساس تولید مثپ در جانداران یکسان است.
والدین گامتوای خود را در آب میری ند و لقاح در آب صورح میگیرد مانند :ماویواب دوزیس انب بیمهرگان آب ی
برای اع ایش اح مال برخورد گامتوا :واردکردن وم مان گامت زیادی در آب توسط والدین
عوامپ دخیپ در وم مانی ورود گامتوا :دمای محیط – طول روز – آزادکردن موادشیمیایی توسط نر یا ماده – بروز

لقاح داخلی

بعضی رع اروا مانند ر ص عروسی در ماویوا
ورود اسپرم به دس گاه تولیدمثلی عرد ماده انجام لقاح در بدن عررد مراده  -نیازمنرد دسر گاهورای تولیردمثلی برا
اندامهای تدصصیاع ه  -در جانوران خیکیزیب بعضی ماویوا مانند کوسه و بعضی آب یان مانند سدتپوس ان
در اسککماوی :جانور ماده تدمک را به درون حفره ای در جنس نر من قپ میکند – لقاح در بدن جرنس نرر – نگهرداری
جنین وا در بدن جنس نر -تولد نوزادان از جنس نر پس از طی مراحپ رشد و نمو

