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رحم

رشيپو

)فالوپ(لوله رحم

ها  تخمدان 
فالوپلوله هاي 

)لوله ی تخمک بر( 
 رحم

لي  ساختار دستگاه توليد مث
:زن شامل سه بخش است 



: ها تخمدان
جنسي ماده اند كه درون  ها؛ غدد تخمدان •

  دارند و با كمك طنابيشكم قرار محوطة 
خارجي رحم  پيوندي، عضالني به ديوارة 

.متصل اند
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: ها تخمدان

5

اوليه وجود  ) اووسيت(مامه ياخته درون هر تخمدان نوزاد دختر در حدود يك ميليون •
.  دارد

انبانك هر اووسيت را ياخته هاي تغذيه كننده احاطه مي كنند كه به مجموعة آنها •
.گفته مي شود)فوليكول(

فوليکول 
اوليه

فوليکول در حال 
رشد

فوليکول رسيده
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رحم )نمو مي يابدجنين درون آن، رشد و كه اي اندام ماهيچه (

، ديوارة داخلي رحم 
در دوران قاعدگي و 

بارداري دچار 
تغييراتي مي شود

بافت پوششي داخل لوله هاي 
مژك دار استكه مخاطي و رحم 

)فالوپهاي لوله (

)رحمپايين بخش (

محل ورود ياخته هاي جنسي نر، خروج 
 طبيعي،خون قاعدگي و در هنگام زايمان 

خروج جنينمحل 



اين دوره با قاعدگي يا عادت ماهانه شروع مي شود كه در آن ديوارة داخلي رحم همراه با  

.تخريب و مخلوطي از خون و بافت هاي تخريب شده از بدن خارج مي شودهاي خوني رگ 

دورۀ جنسی در زنان

.عادت ماهانه با بلوغ جنسي آغاز مي شود ابتدا نامنظم، ولي كم كم منظم مي شود



سالگي عادت ماهانه متوقف مي شود كه اين پديده را 50تا  45معموالً در زن هاي سالم بين 
.يائسگي مي نامند

:يائسگيعلت   
)دپير مي شوناز بقية دستگاه هاي بدن زودتر (سالگي  35تا  30حدود ها در از كار افتادن تخمدان   

ن  ، فشار روحي و جسمي به گونه اي چشمگير از طول ايو سختنامناسب، كار زياد تغذية 

.مدت مي كاهد

يائسگی



 تخمك زايي از ياختة ديپلوئيد و زاينده اي به نام مامه زافرايند 
متوقف مي شود   1پروفاز جنيني با ميوز شروع و در دوران ، از )اووگوني(

.ماندتا سن بلوغ جنسي، بدون فعاليت باقي مي و 

تخمک زايی

اوليه كه از همه رشد اووسيت هاي از يكي بلوغ هر ماه در سن   
.را كامل مي كند 1داده و ميوز  ادامهرا است ميوز بيشتري پيدا كرده 

يك  يه، به علت تقسيم نامساوي سيتوپالسم از هر سلول اووسيت اول
وئيد  سلول هاپليك و اووسيت ثانويه به نام بزرگ هاپلوئيد سلول 

خمدان ثانويه از تاووسيت ايجاد مي شود گويچه قطبي كوچك به نام 
.  خارج و تقسيم در آن دوباره متوقف مي شود



م را  اسپرم، مرحلة دوم تقسيبا  لقاحدرصورت اووسيت ثانويه 
وپالسم  اين تقسيم نيز با تقسيم نامساوي سيت.  انجام مي دهد

چه  دومين گويايجاديك سلول بزرگ و آن همراه است كه نتيجه 
ديل  تب تخمكيا سلول بزرگ پس از رشد به اوول . استقطبي 

.ودتشكيل مي ش تخمكه با اسپرم لقاح مي يابد و شودمي 
.رودگويچه قطبي نيز از بين مي دومين 

زايی تخمک

ز نشود،  نكند يا لقاح آغاثانويه، اگر با اسپرم برخورد اووسيت     
.بدن دفع مي شوداي از با خون ريزي دوره همراه 



توليد سلول های جنسی نر زايي تخمك
اووگوني) = اليه زاينده(جنيني دوران                                                  

           
          

                               

                       

شروع ميوز

سمتقسيم نامسادي سيتوپال

)  در صورت تماس با اسپرم(2 ميوز

)دو كروماتيديدپلوئيد و  = n)اوليهاووسيت )      توقف در پروفاز تا دوره ي بلوغ

(n = هاپلوئيد و دو كروماتيدي(

تخمك

هاووسيت ثانوي    

يدومين گويچه قطب

ياولين گويچه قطب

n =  تك كروماتيديو هاپلوئيد



ياخته ی زاينده ی اوليه در جنين

تقسيم ميتوز

اووسيت اوليه

تخمدان

اووگونی

تمايز

اووگونی در تخمدان

فوليکولدر اووسيت اوليه 

رشد فوليکول

اووسيت ثانويه

2و اولين مرحله ميوز 1تکميل ميوز 

تخمک گذاری
قطبیاولين جسم 

ورود اسپرم وفوليکول رسيده
  2تکميل ميوز  

دومين جسم قطبی

تخم

فوليکول ترکيده
تخمک گذاری 

جسم زرد

تحليل رفتن جسم زرد
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نامساوی سيتوپالسم تقسيم 
اختۀ ميوز، باعث تشکيل يک ياختۀ بزرگ و يک يتقسيم هسته در هربار 

.کوچک تر به نام گويچۀ قطبی می شود

ی تفاوت های اساسی تخمک زايی با اسپرم زاي

:  هدف از سيتوکينز نامساوی
در تواند تا بمقدار بيشتری از سيتوپالسم و اندامک ها به تخمک است رسيدن 

.رشد و نمو جنين نيازهای آن را برآورده کندمراحل اوليۀ 



)تحت كنترل هورمون ها(چرخه هاي جنسي در جنس ماده
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:چرخة تخمداني
بالغ شدن زما نبندي   

را در تخمداناووسيت 
.مي كندتنظيم 

:رحميچرخة 
رحم را براي بارداري    

.آماده مي كند
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جسم زرد

در دوره تخمدان و تغييرات آن 
جنسی



)تحت كنترل هورمون ها(چرخه هاي جنسي در جنس ماده
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:چرخة تخمداني
بالغ شدن زما نبندي   

را در تخمداناووسيت 
.مي كندتنظيم 

تخمدان داراى دو چرخة  
:مجزاستمرحة 

وفوليكولى مرحلة   
.  مرحلة لوتئال



)تحت كنترل هورمون ها(چرخه هاي جنسي در جنس ماده
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:چرخة رحمي
رحم را براي بارداري    

.آماده مي كند
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شد كه از همه ربر فوليكولي گيرنده ي خود به ) از هيپوفيز پيشين(  FSHهورمون 
.است، متصل مي شودبيشتري پيدا كرده 

رايط از يك سو ششوند و اليه هاي ياخته اي اين فوليكول تكثير و حجيم مي  
ا رهورمون استروژن را فراهم و از سوي ديگر درون فوليكول رشد و نمو اووسيت 

.كنندترشح مي 

)يفوليكولي مرحله (= )نيمه اول(: چرخه تخمدان
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حدود روز چهاردهم دوره در 
ر فوليكول بالغ شده اي كه د

اين زمان به ديوارة تخمدان 
 تخمك گذاريچسبيده است 
 در اين فرايند،. انجام مي شود

ي اووسيت ثانويه همراه با تعداد
طح از سهاي فوليكولي از ياخته 

تخمدان خارج و وارد محوطة 
.مي شوندشكمي 

)ميانه چرخه(: چرخه تخمدان

اووسيت

ياخته های فوليکولی
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)لوتئالي مرحله (تخمدان چرخه نيمه دوم 

تخمك  عامل اصلي استروژن رخ ميدهد، افزايش ترشح در اثر  كه  LHشدن زياد 
.استگذاري 
سم زرد  جكه به آن مي آيد در ياخته اي  ٔەدر تخمدان به صورت تودفوليكول  ٔەباقيماند

.  مي گويند



21

)لوتئالي مرحله ( تخمدان چرخه دوم  نيمه

فعاليت ترشحي خود را افزايش ميدهند و  LHبا تأثير هورمون زرد جسم ياخته هاي 
.  را ترشح ميكنند پروژسترونو  استروژندو هورمون 

و با اين  مي دهد دهد، جسم زرد به فعاليت خود تا مدتي ادامه اگر بارداري رخ 
.مي شودجايگزين شده در آن حفظ نتيجه جنين هورمونها جدار رحم و در 

و به جسمي  تحليل  مي رود جنسي  ٔەاگر بارداري رخ ندهد ،جسم زرد در اواخر دور  
.  مي شودتبديل جسم سفيد غيرفعال به نام 

.  مي شوددر خون و پروژسترون كاهش استروژن شدن جسم زرد باعث غيرفعال 
ريزش آن ميشود كه  تخريب و و ناپايداري جدار رحم اين هورمونها موجب كاهش 

.استجنسي بعدي  ٔەشروع دورعالمت  
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  :دوره  اول نيمه

:   چرخة رحم
)  رتخريب آندومت(قاعدگي          ) بطور متوسط( هفت روز اول

:آناز پس •
 آندومتر افزايش ضخامت •
ر زياد در آندومتاندوختة خوني و  حفرات، خوردگي هاايجاد چين •
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چرخه رحم

دوره  دوم نيمه
.آندومتركم     مي شودو نمو سرعت رشد 

.ابدمي يافزايش    آندومتر ترشحي فعاليت   

جدار  آماده شدن 
 براي) آندومتر(رحم 

پذيرش و پرورش 
تخم يا جنين  

زنانه با تأثير هورمونهاي جنسي ) نيمة اول و دوم دوره(شدهوقايع گفته تمام 
.مي گيردانجام تخمدان ها ترشح مي شوند،  كه از ) پروژسترونو استروژن (
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. با مادر استتغذيه اي خوني و رابطة شامل نفوذ جنين به درون جدار رحم و ايجاد  جايگزيني

دوره  دوم نيمه
لقاحدر صورت 

ميرحتقسيماتي در لولة انجام 

تشكيل تخم

از  يكيدر )جنين( جايگزيني
رحمفرورفتگي هاي جدار 

لقاح عدمدر صورت 

دفع اووسيت ثانويه 
)  بدون جايگزيني(

انجام قاعدگي
)دوره 28روز حدود (

داخلي رحم ٔەتخريب ديوار
شروع دورٔە جنسی و چرخٔە رحمی بعدی 



تخمدان

رحم

(a))آندومتر(داخلی رحمجداره  جيگزينیاز تخمک گذاری تا 

(b)  جنين آماده ی جايگزينی

ياخته ایتقسيم   

لقاح

تخمک گذاری

ياخته ایادامه تقسيم 

جنين کيسه مانند

)جفتياخته های مشارکت کننده در تشکيل  (

حفره

جنين کيسه ای

جنين آينده

1

2

3

4

5 )جايگزينی(



چرخه تخمدان و رحم

26

هيپوتاالموس

هيپوفيز پيشين

کنترل هيپوتاالموسی

هورمون های جنسی هيپوفيز در خون

FSH LH

FSH

LH

GnRH

مهار توسط ترکيبی از استروژن و پروژسترون

مهار توسط مقدار کم استروژن

تحريک بوسيلة مقدار زياِد استروژن

.باعث تخمک گذاری می شود  LHمقدار زيا د 

فوليکول در حال رشدفوليکول رسيده

چرخه تخمدان

جسم زرد تحليل رفتن جسم زرد

فوليکولیمرحله  تخمک گذاری لوتئالمرحله 

هورمون های تخمدانی در خونLHقله ی حداکثری 

سطح بسيار پايين استروژن

استروژنپروژسترون

Endometrium

Uterine (menstrual) cycle

قاعدگی مرحله ی ضخيم شدن  مرحلة ترشحی

وز
ر 28252015141050

FSH  وLH   فوليکول را تحريک به
رشد  می کنند 

ی  ترشح  افزايش يابنده 
ول استروژن توسط فوليک

در حال رشد

 ترشح استروژن
و پروژسترون 
توسط جسم زرد

جدارة  افزايش ضخامت 
توسط ) آندومتر(رحم 

پروژسترون و استروژن
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هيپوتاالمو
س

هيپوتاالمو
س

زهيپوفي

مهار       

پيشين
زهيپوفي
پيشين

استروژنترشح 
)مقدار کم(

LH تشکيل جسم زرد تحت تأثير  

گذاری تخمک 
 تحت ترشح زياد

LH  استروژن

ترشح مقدار زياد 
و پروژسترون 

 جسماستروژن توسط 
 هورمونزرد با تأثير 

LH 

و پروژسترون 
استروژن

اثر مهاری

سفيدجسم 
)در عدم بارداري(

   
تحريک   

ترشح هورمون 
های آزاد کننده از 

هيپوتاالموس

استروژناثر مهاری 
)در مقدار کم(

فوليکول در حال رشد
ا استروژن ب کمترشح مقدار (

 بر هيپوتاالموس مهاریاثر 
)و هيپوفيز 

هورمون های آزاد کننده
LHو  FSHترشح   

را تحريک می کنند

 استروژن رشد بيشتر
را باعث می   فوليکول

.شود

 زيادترشح مقدار 
استروژن با اثر 

بر هيپوتاالموس و هيپوفيز تحريکی

مرحله فوليکولی انتهای فوليکولیمرحله لوتئال
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