
 

 
 

  ثلتولیدم                                                    دکتر محمد رضائیان 

 

1 

گونه نیز بین دو جنس نر و ماده متفاوت است. ویژگی  هایی که در جانوران مختلف دارد، در افراد یکدستگاه تولیدمثلی، جدای از تفاوت

 افتد.درست کار نکند و حتی بخشی از آن را از بدن خارج کنیم، زندگی فرد به خطر نمی دیگر این دستگاه آن است که اگر

 اندستگاه تولیدمثل در مرد 

 در مردان دستگاه تولیدمثل وظایف متعددی دارد ازجمله:

ها در یک جفت بیضه یا همان اسپرم(: کار اصلی این دستگاه) هاهای جنسی نر یا اسپرمتولید یاخته .1

ساز وجود های اسپرموخم به نام لولههای پرپیچها تعداد زیادی لولهشوند. در بیضهغدد جنسی نر تولید می

 شود.اسپرم تولید می غ تا پایان عمرها از بلوون این لولهدارد. در

ی خارج و پایین محوطهبیضه  ها: محل طبیعی کیسهایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرم .2

 درجه(، 34)تر از دمای بدن باشدشود دمای درون آن حدود سه درجه پایینمیکه باعث  شکمی است

های ای از رگها است. وجود شبکهها و تمایز صحیح اسپرمای فعالیت بیضهکه دمای الزم و ضروری بر

 کند.کمک می ی آنی بیضه نیز به تنظیم دماکوچک در کیسه

ها به خارج از بدن: اسپرم پس از تولید در انتقال اسپرم .3

ها، به ترتیب از اپیدیدیم، مجرای ساز بیضههای اسپرملوله

 کند تا از بدن خارج شود.عبور می راهبر و میزاسپرم

تولید هورمون جنسی مردانه )تستوسترون( : درون  .4

های بینابینی ساز، یاختههای اسپرمها و در بین لولهبیضه

 دهند.قرار دارند که ترشح هورمون جنسی نر را انجام می

 

 

 در مردان بیضه 

  تولید هورمون تستوسترون. 2        زاییاسپرم. 1           بیضه دو وظیفه اصلی دارد؛

خورده درهم تابوهایی پیچاند. هر لوب از لولههایی از هم جدا شدههایی وجود دارند که توسط تیغهها یا لوبدرون بیضه بخش زایی:. اسپرم1

، بیضه ساز(ساز)اسپرمهای زامهی لولهدیواره .هددها رخ میدر دیواره این لولهزایی( )زامهزاییساز تشکیل شده. اسپرمهای اسپرمبه اسم لوله

اند ابتدا میتوز ها قرار گرفتهکه نزدیک سطح خارجی لوله هازازامهشود. زا) اسپرماتوگونی( گفته میها زامهد که به آننای دارهای زایندهیاخته

ه نام دارد، با تقسیم یاخته)اسپرماتوسیت( اولی  خته دیگر که زامیاماند. می آندر الیه زاینده های حاصل، برای حفظ . یکی از یاختهکنندمی

انجام   IIاند. میوز های آن دوکروماتیدیها هاپلوئیدند، ولی کروموزومکند. این یاختهیاخته ثانویه تولید میدو اسپرماتوسیت یا زام ، I میوز

 شود. ید حاصل میچهار اسپرمات طی میوز شده و در نهایت از یک اسپرماتوسیت اولیه،

 بخش زیادی از سیتوپالسم دادن از دست. 3             ها  اسپرماتید شدن دارتاژک .2                   ها از هماسپرماتیدشدن جدا  .1

 یاخته  شدن کشیده و بیضی .5      و استقرار در سر آن هسته شدن فشرده .4

ای پر از آنزیم و دم تشکیل شده است. سر دارای یک هسته بزرگ ، مقداری سیتوپالسم و کیسه اسپرم از سه قسمت سر، تنهگامت نر بالغ یا 

کنند تا بتواند در به اسپرم کمک می ی آکروزومها. آنزیماستکاله مانند در جلوی هسته  ساختاری )آکروزوم( است. آکروزوم تنبه تارک

تعداد زیادی راکیزه) میتوکندری( قرار دارد. ُدم با اسپرم ی میانی ر تنه یا قطعه)تخمک( نفوذ کند. د های حفاظت کننده گامت مادهالیه

 شود. های بخش میانی ) تنه( تأمین میراند. انرژی مورد نیاز زنش تاژک اسپرم توسط میتوکندریحرکات خود اسپرم را به جلو می
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زایی های پرستار در فرآیند زامهجورهایی یاختهیکها یاختهاین شوند. ساز دیده میی اسپرمهای لولههم در دیواره های سرتولییاختهراستی ! 

های سرتولی عالوه بر اگزوسیتوز یاخته .کندها را هدایت میشود که تمایز اسپرمها تولید میهستند. ترشحات متعددی توسط این یاخته

 فه برعهده دارند:زایی سه وظیبرخی ترکیبات ، در تمامی مراحل زامه

 هافاگوسیتوز باکتری .3                   های جنسی تغذیه یاخته .2                    های جنسیپشتیبانی یاخته .1
 

 (  2             (                            1درجه موثرند:   34* دو عامل در تنظیم دمای بیضه روی 

 کنیم.ساز با هم کامل میهای دیواره لوله اسپرمواع یاختهجدول زیر را در رابطه با ان* 
 

 اسپرماتید اسپرماتوسیت ثانویه اسپرماتوسیت اولیه اسپرماتوگونی 

     تعداد کروموزوم و سانترومر

     تک یا دو کروماتیدی

     تقسیم حاصل

     تقسیم انجام

     هادو برابر شدن سانتریول
 

 شود.چرخه سلولی فقط در تبدیل اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه و در تبدیل اسپرماتوسیت اولیه به ثانویه دیده می Sمرحله زایی، * در اسپرم

 اند عبارتند از: هایی که در نتیجه تقسیم یک سلول دیپلوئید به وجود آمده* یاخته

 افتد.فاق میاز فشرده شدن هسته ات* در حین تمایز اسپرماتید، تشکیل تاژکقبل

 یعنی بخش انتهایی تاژک توسط غشا پوشیده ............. .شود. ، توسط غشاء سلولی اسپرم احاطه میاسپرم * بخش اعظم ساختار دم

 * اسپرم برخالف اسپرماتید، هسته گرد و سیتوپالسم قابل توجه ندارد، اما محتوای ژنتکی این دو کامالً یکسان است.

دیواره  ریز بهدارای ترشحات برون دوماً  ترند.ها نزدیکساز به الیه زاینده و سمت بیرونی لولههای اسپرمدر دیواره لوله اوالً بدانید: سرتولی های درمورد یاخته* 

ها ی سیتوپالسمی اسپرماتیدماندهی باقیدر پاکساز چهارماً ساز هستند.های اسپرمی لولههای دیوارهترین یاختهها بزرگاین سوماً ساز هستند.های اسپرمدرون لوله و

 پنجماً .... . پنجماً نداریم. به روش فاگوسیتوز نقش دارند.

 

 تستوسترونریز بیضه را تشکیل داده و  بخش درونهای بینابینی وجود دارند که یاخته ،های اسپرم سازالی لولهدر البه . تولید تستوسترون:2

در تحریک  وبروز صفات ثانویه مثل بم شدن صدا و روییدن مو ها، ها و ماهیچهدر تحریک رشد استخوانن کنند. تستوستروبه خون ترشح می

 های بینابینی برای ترشح هورمون جنسی مردانه است.شود، محرک یاختهکه از هیپوفیز پیشین ترشح می LHهورمون  .زایی نقش دارداسپرم

 

 ضمیمه )کمکی( هایاندام 
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ساز، های اسپرمای تناسلی در خارج کردن اسپرم از بدن و اضافه کردن موادی به آن نقش دارند. پس از تولید اسپرم در لولههای ضمیمهاندام

ها ابتدا قادر به حرکت نیستند و شوند. این اسپرمخاگ)اپیدیدیم( منتقل میبرای پیچیده و طویل به نام ها از بیضه خارج و به درون لولهآن

بر)اسپرم بر( ی طویل دیگری به نام زامهها وارد لولهسپس اسپرم ها ایجاد شود.ساعت در آنجا بمانند تا توانایی تحرک در آن 18باید حداقل 

بر در حین عبور از کنار و پشت مثانه های اسپرمشود. هرکدام از لولهی شکمی میبر خارج و وارد محوطهشوند. از هر بیضه یک اسپرممی

ی پروستات شده و به میزراه متصل بر در زیر مثانه وارد غدهکند. دو مجرای اسپرمدان )وزیکول سمینال( دریافت مینابترشحات غده گش

میزراهی ی یک گردو است و حالتی اسفنجی دارد. بعد از پروستات، یک جفت غده به نام پیازیی پروستات در انسان به اندازهشوند. غدهمی

 اند. ها به اندازه نخودفرنگیاین غده شوند.یراه متصل منیز به میز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !؟هترکیب مایع منی چی شود.کنند ، مایع منی گفته میها به بیرون از بدن منتقل میشده که اسپرم یادبه مجموع ترشحات سه نوع غد ه 

 ها و زنش تاژک()مصرف قند در میتوکندری        بررای اسپرممجبه ها بر سر اسپرممایع غنی از فروکتوز  ترشح (:تا2دان)غده گشناب

سیر خنثی کردن مواد اسیدی موجود در م)        میزراه  وبر به محل ادغام مجرای اسپرم رنگ و قلیاییترشح مایعی شیری (:1غده پروستات)

 عبور اسپرم به سمت گامت ماده(

 سیر اسپرم در بدن(خنثی کردن مواد اسیدی در م)          به مجرای میزراه کنندهو روان قلیایی ترشح مایعی (:تا2میزراهی)غده پیازی

 

 یک بار دیگر سرگذشت اسپرم را با هم مرور کنیم: 

 ساز بیضه های اسپرمتولید و تمایز در لوله (1

انتقال به لوله طوالنی و پیچیده اپیدیدیم در باالی هر  (2

 تحرک اسپرم در آنجا. بیضه و کسب توانایی

 برخاگ به لوله اسپرمبرهدایت اسپرم از ( 3

ها اضافه شدن ترشحات غدد وزیکول سمینال به اسپرم (4

 در پشت مثانه

راه، در محل غده بر به میزمنتهی شدن دو مجرای اسپرم( 5

 پروستات و دریافت ترشحات آن.

راه، میزاضافه شدن ترشحات غدد پیازی میزراهی به ( 6

 دقیقا در زیر غده پروستات.
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بخش اصلی برخاگ روی بیضه است و برای  ضمناً اما خارج از بیضه و روی آن قرار دارد. اپیدیدیم بخشی از بیضه نیست. ،درون کیسه بیضهیا برخاگ اپیدیدیم * 

 است. دار ولی غیرمتحرکیدیم تاژکیادتان باشد اسپرم ورودی به اپید آید.از کنار بیضه پائین می اتصال به مجرای دفران

شود تا در پشت بر یا دفران از جلوی استخوان لگن و و سطح جلویی مثانه به سمت باال عبور کرده، از روی مثانه در فاصله بین دو میزنای رد می* مجرای اسپرم

اما میزراه در تمام  ،بر( به سمت باال استهای اسپرمها )لولهفرانمسیر د عمدهبخش مثانه به غدد دوزیکول سمینال برسد. دقت کنید در مسیر حرکت اسپرم، 

 رونده دارد.طول مسیر حرکت پایین

 به صورت جفت وجود دارند.میزراهی پیازیو وزیکول سمینال و دو غده  ریز تناسلی در مردان، پروستات یک عدددر بررسی غدد برون* 

  شوند.اضافه میبه آن میزراهی و آخرین ترشحات از غدد پیازیبوده د وزیکول سمینال ، از غد اضافه شده به اسپرم * اولین ترشحات

 شوند.ترین غدد، غددپیازی میزراهی هستند که در زیر پروستات دیده می* کوچک

نقش مایع قلیایی شیری رنگ  یایی بیشتر است؟اما اثرگذاری کدام ماده قل .منی دو منشأ دارند؛ غده پروستات و غدد پیازی میزراهیمواد قلیایی موجود در مایع* 

خنثی کردن مواد اسیدی در میزراهی چه بود؟ نقش مایع قلیایی پیازی .خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت مادهپروستات چه بود؟ 

 پس ..........کنندگی. و روان مسیر اسپرم در بدن

 
 مثلی مردانهولیدهای دستگاه تتنظیم فعالیت 

های بودند که با نام محرک FSH ،LHها شوند. دوتای آنهورمون از بخش جلویی هیپوفیز ترشح می 6گفته بودیم که در فصل تنظیم شیمیایی 

ه اعمال تنظیم کنند اید. در مردان سه هورمون اصلیِها را معرفی کردیم. نام هورمون جنسی تستوسترون را نیز شنیدهغدد جنسی هم آن

 و تستوسترون هستند. FSH ،LHجنسی، 

FSH  با اثر هورمون آزادکننده هیپوتاالموس، از هیپوفیز پیشین :

گذارد. تحریک های سرتولی در بیضه اثر میشده و روی سلولترشح

زایی در های سرتولی منجر به تحریک و آسان شدن اسپرمسلول

 شود.ساز میهای اسپرملوله

LH اثر هورمون آزادکننده هیپوتاالموس، از هیپوفیز پیشین : با

های بینابینی آید و در آنجا روی یاختهشده، سراغ بیضه میترشح

کند تا هورمون ها را تحریک میاین یاختهLH گذارد. اثر می

 تستوسترون را ترشح کنند.

در تستوسترون . استمختص آقایان در مقادیر باال : تستوسترون

 گردد:های زیادی گیرنده دارد و باعث موارد زیر میو اندامها بافت

 ها ها و ماهیچههای مختلف مخصوصاً استخوانتحریک رشد اندام .1

های بروز صفات ثانویه مثل بم شدن صدا و روییدن مو در بخش .2

 مختلف بدن مردان.

 )خارج کتاب(. زایی نیز نقش داردتستوسترون در تحریک اسپرم .3
 

هم روی هیپوتاالموس و هم روی هیپوفیز است. اثر بازخوردی منفی تستوسترون  *

افزایش ترشح تستوسترون باعث ................. ترشح هورمون آزادکننده از 

 شود.از ................................. می LH هورمون ........................ و .................. ترشح

 *LH  و FSH مستقیم اثر  زایی موثرند.به طور مستقیم روی اسپرمLH  مستقیم زایی است و اثر در اسپرم تستوسترونبه واسطه اثر

FSH .مربوط به نقش یاخته سرتولی در تحریک تمایز اسپرماتیدهاست 
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 . با توجه به موارد زیر، کدام گزینه درست است؟1

 ید در رحمسازی اسخنثی بر و میزراه          د.روده           ج. ادغام مجاری اسپرمجلوی راست کنندگی       ب. پشت مثانه والف. خاصیت روان

 تات: ج و د( پروس4( وزیکول سمینال: الف و ب              3میزراهی: الف و د            ( پیازی2( پروستات: ب و ج             1

 ی یک ............. با تعداد ............ برابر نیست.در بدن یک مرد سالم تعداد کروماتیدها . 2

 مجموع کروماتیدهای دو سلول حاصل از تقسیم آن –( اسپرماتوسیت اولیه 1

 سانترومرهای یک اسپرماتوسیت ثانویه –( اسپرم 2

 های یک اسپرماتوگونی کروموزوم –( اسپرماتوسیت ثانویه 3

 اسپرماتوسیت ثانویه  های دنا در یکمولکول –اسپرماتوگونی ( 4

 دهد؟ ساز کدام اتفاق قبل از سایرین رخ می. در دیواره لوله اسپرم3

     پلوئید      در سلول دی شکستن سانترومر( 2                                              دار شدن( تاژک1

 تتراد( تشکیل 4فشرده و بیضی شدن هسته                                (3

 .............. (  در بدن یک مرد بالغ،کند؟         ) کدام مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می. 4

 شود.زایی در برخاگ میاسپرم هورمون تستوسترون باعث تحریک (1

 ( هر یاخته حاصل از تقسیم یک سلول دیپلوئید، دارای توانایی تقسیم است.2

3 )FSH های بینابینی به طور غیرمستقیم در بروز صفات ثانویه نقش دارد. با اثر بر یاخته 

 ( هر یاخته هاپلوئید فاقد توانایی تقسیم است.4

 . چند عبارت زیر نادرستند؟5

 کند.دار شده و خارج از کیسه بیضه توانایی حرکت پیدا میالف. اسپرم در بیضه تاژک

 ادهد.تبه همانندسازی سانتریول رخ میمر 3زایی مجموعاً ب. در تمام طول روند اسپرم

 دارای گیرنده است. FSHبر برای هورمون خوار دیواره لوله اسپرمیاخته بیگانهج. 

 تواند بزرگ شدگی خوشخیم غده پروستات باشد.د. یکی از علل فشار به مثانه می

1 )4                                      2 )3                                     2 )2                                       4 )1 

 

 دستگاه تولیدمثل در زنان 

 در زنان دستگاه تولیدمثل وظایف زیر را بر عهده دارد:

اند. برخالف بیضه در شوند که همان غدد جنسی زنانهها در یک جفت تخمدان تولید میهای جنسی ماده)تخمک(: تخمکتولید یاخته .1

کندتا در می آن را به دیواره خارجی رحم متصل ایماهیچه-پیوندیی شکمی قرار دارد و یک طناب ان، تخمدان در زنان در محوطهمرد

 جای خود محکم مستقر شود.

ان و اط میان تخمدهای جنسی ماده به سمت رحم:  هر تخمدان به یک لوله رحمی )لوله فالوپ( متصل است. این لوله ارتبانتقال یاخته .2

 کند.رحم را برقرار می

ایجاد شرایط مناسب برای لقاح زامه)اسپرم( و تخمک: در زنان اندام رحم و همچنین دو لوله فالوپ باید شرایط مناسبی برای عبور اسپرم  .3

 و لقاح آن با تخمک ایجاد کنند.
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 خواهد بود. حفاظت و تغذیه جنین در صورت تشکیل: در این صورت این نقش بر عهده رحم مادر .4

 ند.شوهای یک زن بالغ تولید میهای جنسی زنانه: دو هورمون زنانه استروژن و پروژسترون توسط تخمدانتولید هورمون .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون مامه حدود یکدرپیچ وجود ندارد. درون هر تخمدان نوزاد دختر در های پیچدرون آن لوله اختار تخمدان با بیضه تفاوت دارد وس

ی آنها انبانک)فولیکول( گفته کنند که به مجموعهکننده احاطه میهای تغذیهشود. هر اووسیت را یاختهیاخته)اووسیت( اولیه دیده می

 د.رونزیادی از آنها از بین می ها افزایش نخواهد یافت و به دالیل نامعلومی تعدادتعداد این فولیکول پس از تولد، شود.می

مانند، شبیه گالبی )واژن( هستند. رحم اندام کیسه های رحم، رحم، گردن رحم و زِهراهها ، دستگاه تولیدمثل در زن شامل لولهجز تخمدانبه

تی یابد. دیواره داخلی رحم یا آندومتر، در دوران قاعدگی و بارداری دچار تغییراای است که جنین درون آن رشد و نمو میبرعکس و ماهیچه

گویند. انتهای های رحم )لوله فالوپ( میها لولهپردازیم. بخش پهن و باالی رحم به دو لوله متصل است که به آنشود که بعداً به آن میمی

های آن ، دار است. زنش مژکهای رحم مخاطی و مژکها شبیه شیپور و دارای زوائد انگشت مانند است. بافت پوششی داخل لولهاین لوله

شود. گویند. این قسمت به داخل واژن باز میتر شده که به آن گردن رحم میرانند. بخش پایین رحم، باریکسیت را به سمت رحم میاوو

 های جنسی نر، خروج خون قاعدگی و در هنگام زایمان طبیعی، محل خروج جنین است.واژن محل ورود یاخته
 

 ای را دارند. ین الیه ماهیچهتر* دیواره باالیی رحم و البته گردن رحم ضخیم

 های دستگاه تولیدمثلی زن )از ابتدای شیپور تا انتهای واژن( از نوع مخاطی بوده و در لوله فالوپ مژک هم دارد.بافت پوششی کل لوله* 

ای ماهیچهت این الیه پوششی )آندومتر(، بافت شود. در پشهای جنسی دچار تغییراتی میکه طی دوره نام دارد دیواره رحم آندومتری داخلی پوششی مخاطی الیه* 

 خوردگی مخاط رحم دقت کنید.به چین دیواره رحم قرار گرفته که خونریزی زنانه به این الیه مربوط نیست.

را تا حدی محاصره کرده و  اند. در این سمت زوائد انگشت مانندی وجود دارد که تخمدانهای رحمی یا فالوپ، از سمت شیپورمانند خود به تخمدان متصللوله *

 ها را هم فراموش نکنید.البته نقش زنش مژک کند.گذاری، تخمک را به درون لوله رحمی هدایت میطی تخمک

 ای نازک با هزاران گیرنده حسی دارد.رحم در ارتباط است و دیواره ماهیچه واژن از پایین مستقیماً با محیط بیرون و از باال با گردن *

 

 مترین وظیفه تخمدان تولید یاخته جنسی ماده است:گفتیم مه

 زاییتخمک

 شود.زا)اووگونی( ، قبل از تولد و از دوران جنینی در بدن شروع میای به نام مامهزایی از یاخته دیپلوئید و زایندهفرایند تخمک

ها یک اووسیت اولیه کنند. یک از آنو یاخته ایجاد میها میتوز کرده و دها و در همان دوران جنینی، اووگونیدر مراحل پایانی نمو تخمدان

 I ان ابتدا و در مرحله پروفاز میوز شود، اما هممی I است و دیگری یک اووگونی جایگزین. اووسیت اولیه در همان دوران جنینی وارد میوز
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کند که طی ا کامل میر درون فولیکول تقسیم میوزهای اولیه شود تا هنگام بلوغ. پس از بلوغ، هر ماه یکی از اووسیتهمه چیز متوقف می

این تقسیم همراه با یک  است؛ اووسیت ثانویه و جسم قطبی. تولید دو یاخته I شوند. نتیجه میوزهای همتا از هم جدا میآن کروموزوم

اووسیت ثانویه فولیکول را پاره کرده  ،یمکنکه مفصالً بررسی می چرخه جنسی زنانه 14سیتوکینز نابرابر به نفع اووسیت ثانویه است. در روز 

را انجام نداده است. نکته اینجاست که  II افتد. یادمان نرود که تا اینجا اووسیت ثانویه هنوز میوزی فالوپ میو از تخمدان به درون لوله

 ا آن لقاح کند.شود که یاخته جنسی نر )اسپرم( به آن برخورد و بمی II اووسیت ثانویه فقط در صورتی وارد میوز

کند و در این حالت ، اووسیت ثانویه تقسیم میوز را تکمیل می

یابد و تخم تشکیل کند که با اسپرم لقاح میتخمک ایجاد می

شود اگر اسپرم با آن برخورد نکند یا لقاح آغاز نشود، اووسیت می

 شود.ای از بدن دفع میریزی دورهثانویه همراه خون

زایی تقسیم نامساوی زایی با اسپرمهای اساسی تخمکاز تفاوت

زایی پس از هربار سیتوپالسم است، به این صورت که در تخمک

-تقسیم هسته در میوز، تقسیم نامساوی سیتوپالسم صورت می

گیرد؛ در نتیجه یک یاخته بزرگ و یک یاخته کوچکتر به نام 

با هدف آید. این کار گویچه قطبی )جسم قطبی(  به وجود می

ها به تخمک است رسیدن مقدار بیشتری از سیتوپالسم و اندامک

تا بتواند در مراحل اولیه رشد و نمو جنین نیازهای آن را برآورده 

 کند.

 طور طبیعی نقشی در رشد و نمو ندارند. های قطبی بهگویچه

 شود. لی را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع میشکای بیو توده یاخته کندندرت ممکن است اسپرم با گویچه قطبی نیز لقاح به

 

شود اووسیت ثانویه خواهد بود که میوز خود را کامل نکرده و هاپلوئید اما ای که از بدن دفع میدر صورتی که لقاح اتفاق نیفتد، یاخته* 

 های مضاعف است.دارای کروموزوم

 اووسیت ثانویه و اووم )تخمک( هردو هاپلوئیدند. کروموزوی هستند. 46دیپلوئید و  ، برخالف اووسیت ثانویه،اووسیت اولیه و اووگونی *

 را انجام دهد. 2است و ممکن است خودش هم میوز  1اولین جسم قطبی نتیجه میوز دقت کنید!  *

ود را خ I های اولیه هرگز تقسیم میوزشوند. پس بسیاری از اووسیتها در یک زن هرگز بالغ نشده و در یائسگی غیرفعال میهای تخمدانبسیاری از فولیکول *

 شوند.یو تبدیل به اووسیت ثانویه نم نکردهکامل 

 آزادشده یک اووسیت ثانویه است. اصلی شود. سلول، تخمک نیست که از تخمدان خارج می14در روز  : اوالًگذاریطی تخمک *

 ها نابرابر است.دهد که دوتای آندوماً تا تولید تخمک، در هر دوره ماهانه سه سیتوکینز رخ می

 ه عبارتند از: .........ها دیپلوئید بودهایی که سلول زاینده آنسوماً سلول

 افتد.چهارماً اگر آمیزش در زمان مناسب صورت گیرد، لقاح در لوله رحمی و در نزدیکی شیپور فالوپ اتفاق می

 

 دو سوال مهم:

 هایی باهم دارند؟های قطبی اول و دوم چه تفاوتگویچه -1

 زا( چه خواهد بود؟محصول نهایی میوز یک اووگونی )مامه -2
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 بین کتاب درسی زیر ذرهشکل 

درون هر تخمدان حدود کشد، نشان داده شده. روز طول می 28تغییرات تخمدان در یک دوره جنسی زنانه که کتاب در تصویر 

 است. Iوجود دارد که دارای یک اووسیت اولیه گیر کرده در پروفاز  یک میلیون فولیکول

تعدادی از یک  طبق شکل به دنبال یک سری تغییرات هورمونی،

تخمدان در روز اول شروع به رشد کرده، در  میلیون فولیکول

 14ها بر سایرین غلبه کرده و  پس از چند روز آینده یکی از آن

شود؛ اووسیت روز فولیکول بالغ با دو یاخته درونش دیده می

 جسم قطبی او لیه. ثانویه و

اووسیت  افتد و طی آنگذاری اتفاق میتخمک،  14در روز 

های فولیکولی که و گروهی از یاخته ، جسم قطبیثانویه

  شوند.اند از تخمدان خارج میاش کردهمحاصره

مشخص است که بقایای فولیکول پاره شده در تخمدان،  

تخمدانی  کند. جسم زردساختاری به نام جسم زرد ایجاد می

(corpus Luteum) کند و در اواخر دوره تا مدتی رشد می

، تحلیل رفته و به جسم سفید 28جنسی زنانه در نزدیکی روز 

 شود.تبدیل می

 

 شود. ها و رحم انجام میآورد. این دو چرخه وابسته به هم، در تخمدانای را پدید میدر جنس ماده، نوسانات هورمونی دو رویداد چرخه

  است. FSHو  LHده و تحت تاثیر دو هورمون کربندی بالغ شدن اووسیت را در تخمدان تنظیم چرخه تخمدانی زمان( 1

 .کرده و تحت تاثیر دو هورمون استروژن و پروژسترون استآماده احتمالی رحم را برای بارداری  ی رحمیچرخه( 2

ان زمشود. این چرخه طی تغییراتی همروز دوم بررسی می 14روز اول و  14روز است که وقایع مهم آن طی  28یک دوره جنسی در زنان 

 چرخه تخمدانی، روز چندم چرخه رحمی است؟ 14راستی یک سوال. روز  افتد.ها و رحم اتفاق میدر تخمدان

اش تخریب و مخلوطی های خونی)آندومتر( همراه با رگ شود که در آن دیواره داخلی رحمبا قاعدگی یا عادت ماهانه شروع می ماهانه دوره

شود کم منظم میآغاز شده، ابتدا نامنظم، ولی کمدر دختر شود. عادت ماهانه با بلوغ جنسی خارج میشده از بدن های تخریباز خون و بافت

 است. نظم آن ،ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زنو مهم

افتادن  کار از . علت یائسگیگوییممی یائسگی به آنشود که سالگی عادت ماهانه متوقف می 50تا  45های سالم بین معموالً در زن

سال است. تغذیه  35تا  30شوند. پس دوره باروری و تولیدمثلی در زن حدود های بدن پیر میهاست که زودتر از بقیه دستگاهتخمدان

 کاهد.ای چشمگیر از طول این مدت میگونهروحی و جسمی بهنامناسب، کار زیاد و سخت، فشار 

 

باید بدانیم که در ابتدای هر چرخه تعدادی فولیکول شروع پس اندازد، کند و چرخه را راه میره یک فولیکول رشد بیشتری میبا توجه به جمله کتاب درسی در هر دو* 

 دهد.کند و ادامه میکنند، اما فولیکولی که بیشتر رشد کند چرخه را آغاز میبه رشد می

 در حفاظت و تغذیه اووسیت نقش دارند.شوند های فولیکولی که همراه اووسیت از تخمدان خارج می* یاخته

است و تمام تغییرات چرخه رحمی  LHو  FSHتغییرات چرخه تخمدانی تحت اثر دو هورمون هیپوفیزی این جمله لعنتی مهم است!!! * 

 کنند. را دو هورمون استروژن و پروژسترون از تخمدان تنظیم می

 سالگی است. 50از هش تراکم توده استخوانی در زنان پس* کاهش چشمگیر استروژن و پروژسترون مهمترین عال کا
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 چرخه تخمدانی

عامل محرک کند. میبیشتر شده و شروع به رشد شان انتخابیکی ،در یک ماه جنسی یک دوره اوایل، در هامیلیون فولیکول درون هر تخمدانحدود دو از 

یک فولیکول  گفته بودیم همراه است. LH با ترشح FSHترشح از هیپوفیز پیشین است.  FSHرخه جنسی، ترشح هورمون در ابتدای چ رشد فولیکول

و  FSHهای پیکری برای این سلولکننده اطرافش است. احاطه n2پیکیری و  هایو سلول I تخمدانی شامل یک اووسیت اولیه گیر افتاده در پروفاز میوز

LH و تحت اثر  گیرنده غشایی داشتهFSH های اطراف اووسیت اولیه های الیهواقع رشد تعداد و رشد اندازه سلول رشد فولیکول درکند. فولیکول رشد می

 دهد:هم طی رشد فولیکول رخ میمدو اتفاق  .است

 کنند.شروع به ترشح هورمون استروژن می های فولیکولی()سلول های محاصره کننده اووسیتسلولاوالً     

 کنند.شرایط مناسبی برای رشد و نمو اووسیت اولیه فراهم میهای فولیکولی سلول ثانیاً    

 گوییم.تخمدانی به آن مرحله فولیکولی میدهد و در چرخهروز اول دوره جنسی رخ می 14رشد و آماده شدن فولیکول در 

 عامل افزایش ترشح این افزایش ناگهانی افتد. شح استروژن از فولیکول اتفاق مییک رشد ناگهانی در تر 13و  12و در روزهای  اواخر مرحله فولیکولیدر 

LH  وFSH رسیدن ،14در روز  گذاریاصلی تخمک عامل. کندها میکه ایجاد تنظیم بازخوردی مثبت برای این هورمونشود می پیشین از هیپوفیز  LH 

 های فولیکولیو گروهی از یاخته ، گویچه قطبیافتد، اووسیت ثانویهفولیکول بالغ اتفاق می گذاریِکه تخمک 14در حدود روز  است.به حداکثر غلظتش 

 شوند. فالوپ وارد می شیپوربه  جدار تخمدان را پاره کرده و

مرحله این ،  15در روز  LHبا اثر گذاری، انجام تخمک ازپسروز دوم به دلیل عملکرد مهم جسم زرد، به مرحله جسم زرد )لوتئال( معروف است.  14

کند. این دو هورمون استروژن و پروژسترون ترشح می مرحله لوتئالشود که در به جسم زرد تبدیل می LHبا اثر مانده فولیکول بالغ شود. باقیشروع می

در  ادامه اتفاقات و تغییرات تخمدانید. در مرحله جسم زرد، شونمی باعثجنسی چرخه دو هورمون زنانه تمام اتفاقات چرخه رحمی را در نیمه دوم 

 وابسته به این است که آمیزش و لقاح موفق رخ بدهد و بارداری اتفاق بیفتد یا نه: از آن و پس 23،  22روزهای 
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نبال تحلیل جسم زرد گردد. به درود و تبدیل به جسم سفید میبارداری اتفاق نیفتد، جسم زرد در روزهای آخر تحلیل می ،روز دوم 14اگر در  حالت اول:

شود ها دیواره رحم را ناپایدار کرده و جدار رحم دچار تخریب و ریزش میشود. کاهش این هورمونترشح دو هورمون استروژن و پروژسترون هم کم می

 جنسی بعدی است. که این اتفاق، نشانه شروع دوره 

جنین جایگزین شده در  ودهد تا آندومتر رحم دچار ریزش نشود ت ترشحی خود ادامه میاگر بارداری اتفاق بیفتد جسم زرد تا مدتی به فعالیحالت دوم: 

 مربوط به بارداری را در گفتار سوم بررسی خواهیم کرد. شود. ادامه اتفاقاتدیواره رحم حفظ و تغذیه می

 چند سوال مهم:

 . دلیل رشد تعدادی فولیکول در آغاز چرخه تخمدانی چیست؟1

 استروژن در یک چرخه تخمدانی چگونه است؟روند تغییر  .2

 

 کند کدامند و نتیجه چیست؟ایفا میتغییرات تخمدانی نقش خود را در مهمترین  LH. روزهایی که 3

 

 های تخمدانی در طول چرخه جنسی چگونه است؟های محرک جنسی و هورمونمیان هورمونکلی ارتباط . 4

 

 

 .کنندچهار هفته تقسیم می در فولیکولی و لوتئال مرحلهبیشتر منابع چرخه تخمدانی را به دو * 

 خورد.البته مثالً در دوقلو زایی شرایط متفاوتی رقم می کنند.گذاری میها به صورت نوبتی در هر ماه تخمک* به طور معمول تخمدان

 مهمتر است.  LHاست، اما در پایان این مرحله نقش  FSHدر شروع مرحله فولیکولی، هورمون مهم و اصلی * 

 اثرگذار است. FSHموثرتر است و در پایان آن، یعنی آغاز چرخه بعدی دوباره  LH 15* در شروع مرحله جسم زردی )لوتئال( و روز 

 شود.کلیه ترشح میهای جنسی توسط قشر فوق* در زنان به جز تخمدان مقدار کمی از همه هورمون

 LH از  در خون بیشتر FSH غلظتدر آغاز و پایان چرخه تخمدانی * 

، با هم برابر  24و  7در روزهای حدودی  LHو  FSHاست. غلظت 

 ها هم مربوط است به روز ............است و بیشترین اختالف غلظت آن

 

 

 چرخه قاعدگی

شروع دوره کنیم. می دهد تخت عنوان چرخه رحمی معرفی، اتفاقاتی را که در رحم رخ میروز چرخه  28در  زمان با تغییرات تخمدانهم

ریزش شدید دیواره رحم به دلیل کاهش ترشح استروژن و  قاعدگیچرخه  5تا  1روزهای همراه است. در خونریزی جنسی در زنان با شروع 

تروژن ، به دلیل رشد فولیکول و ترشح اس 6یا  5گوییم. با گذشت زمان و حدود روز افتد. به این وضعیت، قاعدگی میاتفاق می پروژسترون

ها، خوردگی، همزمان در چرخه رحمی، دیواره رحم در حال بازسازی و ترمیم است؛ ضخامت آن زیاد شده و در آن چینکافی از تخمدان

. داردآید. رشد و نمو دیواره داخلی بعد از نیمه دوره هم ادامه های مویرگی وسیعی به وجود میخونی و به خصوص شبکهحفرات و اندوخته 

ها آماده شدن جدار رحم این فعالیت یابد. نتیجهولی فعالیت ترشحی در آن افزایش می شده،کم آندومتر ، سرعت رشد 26تا  15ی در روزها

( اسپرم در مجاورت 16یا  15، 14برای پذیرش و پرورش تخمک لقاح یافته یا همان تخم است. اگر در حدود نیمه دوره جنسی)مثالً روز 

به رحم رسیده ی رحمی، زایی لقاح اتفاق افتاده و تخم پس از انجام تقسیماتی در لولهیرد، پس از تکمیل مراحل تخمکاووسیت ثانویه قرار بگ

ای با شود. جایگزینی شامل نفوذ جنین به درون جدار رحم و ایجاد رابطه خونی و تغذیهجایگزین می آنهای جدار در یکی از فرورفتگیو 
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 تخریب دیواره داخلی و دفع خونهمراه با  یرد، اووسیت ثانویه بدون جایگزینی و حدود روز بیست و هشتممادر است. اگر لقاح صورت نگ

 دهد.شروع دوره جنسی بعدی را نشان میدر حقیقت  )روز صفر چرخه بعد( 28روز خونریزی در شود. از بدن خارج می)قاعدگی( 

 دو هورمون برای بار آخر بگوییم که

FSH  وLH  از هیپوفیز پیشین روی

تخمدان اثر گذاشته و باعث اتفاقات 

شوند. دو چرخه تخمدانی می

هورمون استروژن و پروژسترون هم 

شده و باعث اتفاقات از تخمدان ترشح

 شوند. چرخه رحمی می

شکل مقابل تصویری برای 

جمعبندی مهمترین مبحث این 

فصل است. تمام جزئیات آن را با هم 

 م.بررسی کنی

 

 افتد غلط است.شود و این ادعا که در تمام طول قاعدگی خونریزی اتفاق میروز اول چرخه قاعدگی گفته می 7ها قاعدگی به کل بچه* 

 بسیار زیاد است. 14تا  5است. سرعت رشد آندومتر در روزهای  26تا  24* بیشترین ضخامت دیواره رحم در روزهای 

 ها، عامل ریزش آندومتر است.شوند و افت شدید غلظت آنون در غلظت باال سبب رشد و افزایش ضخامت آندومتر میبه طور کلی استروژن و پروژستر *

از جایگزینی در کند. این توده پسو در رحم توده سلولی بالستوسیست را ایجاد می کردهاگر لقاح انجام شود، سلول تخم در راه رسیدن به رحم تقسیمات زیادی * 

کند. این قصه را گفتم که بگویم تخمدان با شناسایی می )HCG )Human chorionic gonadotropinشروع به تولید هورمونی به نام دیواه رحم 

 اید تا مدتی جسم زرد را حفظ کند، چون لقاح اتفاق افتاده.شود که باین هورمون متوجه می

 

 تنظیم هورمونی دستگاه تولیدمثل زن

کنند. ها زمان وقایع متفاوت در دستگاه تولیدمثلی زن را تنظیم میغزی پیشین) هیپوفیز پیشین( و تخمدانهای زیرنهنج، زیرمهورمون

شود. در ابتدای دوره، مقدار دو هورمون جنسی استروژن و پروژسترون ( انجام مییها به صورت بازخوردی)خودتنظیمتنظیم میزان این هورمون

کننده، بخش پیشین هیپوفیز ای ترشح کند. هورمون آزاددهد که هورمون آزادکنندهالموس پیامی میدر خون کم است. این کمبود به هیپوتا

چرخه تخمدانی  موجب رشد فولیکول در نیمه اول FSHرا افزایش دهد. هورمون  LHو   FSHهای کند تا ترشح هورمونرا تحریک می

شود. با رشد فولیکول ترشح استروژن و با رشد جسم زرد جسم زرد در می موجب رشد LHهورمون ، 15در نیمه چرخه و حدود روز  شود.می

 یابد.ترشح پروژسترون افزایش می

 :  14تا  0از روز  ساده تر بیانبه 

   LHر ترشح بیشت ترشح بیشتر استروژن         رشد بیشتر فولیکول              ترشح استروژن      رشد فولیکول                FSHترشح 

 گذاریتخمک           

جنسی استروژن و پروژسترون باعث رشد دیواره داخلی رحم و ضخیم شدن آن شده و با این کار، رحم را برای بارداری در نیمه دوم دوره

کاهند. این بازخورد می LHو   FSHکنند. همچنین با تأثیر روی هیپوتاالموس با بازخورد منفی از ترشح هورمون آزادکننده،احتمالی آماده می

 کند.ی جنسی جلوگیری میهای جدید در طول دورهاز رشد و بالغ شدن فولیکول
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 دهند.مرحله فولیکولی فقط توانایی ترشح استروژن را دارند اما پس از تبدیل به جسم زرد، ترشح پروژسترون را هم انجام میهای فولیکولی در * یاخته

البته حداکثر  است. 13ها هم مربوط به روز شود. بیشترین اختالف غلظت آندیده می 21و حداکثر غلظت پروژسترون در روز  13وز * حداکثر غلظت استروژن در ر

 غلظت پروژسترون از حداکثر غلظت استروژن بیشتر است.

 دو نکته الزم است:های بازخوردی مرتبط با استروژن دانستن این در مورد تنظیم* 

 )تنظیم بازخوردی منفی( کند.جلوگیری می FSHو  LHوژن از ترشح افزایش جزئی استر

 )تنظیم بازخوردی مثبت( خواهد بود. FSHو  LHمحرک ترشح افزایش ناگهانی و معنادار استروژن، 

 دقت کنید: عبارتحاال به این سه 

 روز اول دوره(  5شود.)حدود می  LHو  FSHمنفی باعث افزایش ترشح تنظیم بازخوردیاستروژن در مقادیر بسیار کم، طی  -1

 (25تا  15از روز  – 13تا  5از روز شود.)می LHو FSH ترشح  کاهشمنفی، باعث  تنظیم بازخوردی، طی معمولاستروژن در مقادیر  -2

شود. همین اتفاق ناگهانی باعث می LHو FSH مثبت باعث تحریک ترشح  تنظیم بازخوردیبه دنبال افزایش ناگهانی ترشح( طی استروژن در مقادیر زیاد ) -3

 شود.می 15در روز شدن بقایای فولیکولی به جسم زرد  تبدیلو  14گذاری در روز تخمک

 * دو هورمون استروژن و پروژسترون عالوه بر دیواره رحم، در هیپوفیز پیشین و در هیپوتاالموس هم گیرنده دارند.

 

 

تغییرات هورمونی را به صورت  همچنین و ،رحمیهای فعالیترحم و ، و تغییرات فولیکولی موضوع تخمدان سهدر آن جدول زیر را ببینید. 

 های زمانی مهم هستند که باید بشناسیم.کنیم. در یک چرخه جنسی یک سری بازهزمان بررسی میهم
 

 تغییرات هورمونی 
 داندر تخم

 )چرخه تخمدانی(

 رحمدر 

 )چرخه قاعدگی(

    5تا  0روزهای 

    13تا  5ی روزها

    13روز 

    14روز 

    15روز 

    25تا  16روزهای 

    28تا  25روزهای 
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 نادرست است؟دستگاه تولیدمثل زنان  در رابطه با چند عبارت. 6

 .کنندیک یاخته هاپلوئید تولید می تنها صورت نوبتی،و به ماهانه به طور معمولها تخمدانالف. 

 ریز است.ه داخل محوطه شکمی بوده و فاقد یاخته درونب. تخمدان برخالف بیض

 های کشسان فراوان است.ای زیاد و رشتهج. طناب اتصال دهنده تخمدان به دیواره رحم، دارای بافتی با فضای بین یاخته

 گیرد.صورت میبدن یک زن در محوطه شکمی  FSHو   LHد. تولید دو هورمون 

1 )1                               2 )2                                3 )3                                4 )4 

 ممکن نیست در .......... 7

 باشد. LHدر خون بیش از غلظت  FSH( مرحله فولیکولی، غلظت 1

 افزایش پیدا کند. FSHبه دنبال افت ترشح استروژن، میزان ترشح ( مرحله جسم زردی، 2

 باعث تشکیل جسم زرد از بقایای فولیکولی شود. LHجنسی، حداکثر غلظت اواسط چرخه ( 3

 دوران قاعدگی، به ضخامت آندومتر افزوده شود.( 4

 شود.گویچه قطبی در بدن زن می........ . بیشترین غلظت از هورمونی که ........ ، باعث تشکیل 8

 دومین –شود در زنان، باعث افزایش ضخانت آندومتر می( 2             اولین           –های سرتولی است ( در مردان، محرک یاخته1

 دومین –شود یکلیه ساخته م( در مردان به مقدار کم در قشر فوق4اولین     –شود ( در زنان باعث تبدیل بقایای فولیکولی به جسم زرد می3

 ، همزمان با .......... ، قطعاً ........... در یک چرخه جنسی . 9

 غلظت استروژن در حال افزایش است. –( کسب توانایی تولید پروژسترون در بقایای سلولی فولیکول 1

 شکنند.به زودی سانترومرها در اووسیت می – LHرخ دادن تنظیم بازخوردی مثبت برای ( 2

 گذاری در حال انجام است.تخمک - استروژن برای بار دوم ( شروع سیر صعودی ترشح3

 شود.بدیل میت جسم زرد به جسم سفید - 24خه به روز رسیدن چر( 4

 هر اووسیت اولیه تخمدانی حتماً ............ 10

 ( میوز یک را تکمیل خواهد کرد.2( نهایتاً میوز دو را انجام خواهد داد.                         1

 جسم زرد دخالت خواهد داشت.در تشکیل یک ( 4شود.       های مجاور حفاظت و تغذیه می( توسط یاخته3

 

 

 

طی مراحلی  وتخم با تقسیمات متوالی لول س. نتیجه لقاح استدر  n2 46= صورت یک یاخته تخم دیپلوئید وبه شروع زندگی یک انسان

 .یابدنمو میسرانجام به جنین و نوزاد 

 لقاحو اما 

شود. سه عامل اووسیت ثانویه را به سمت رحم ه رحم میارد لولاز طریق شیپور فالوپ و 14گذاری در روز اووسیت ثانویه پس از تخمک

 دهند:حرکت می

 ای دیواره لوله رحمیهزنش مژک (3                    انقباضات دیواره لوله رحمی (2         مانند شیپور فالوپ حرکات زوائد انگشت (1
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ر اطراف اووسیت ثانویه دو الیه خارجی و داخلی وجود دارد. الیه د

های فولیکولی است که از اووسیت مانده یاختهخارجی همان باقی

ای کند. الیه داخلی هم از جنس مادهمحافظت و آن را تغذیه می

در لقاح نقش مهمی را ایفا خواهد ای و شفاف است که بعداً  ژله

کرد. اسپرمی که قرار است با تخمک لقاح انجام دهد باید از این دو 

 الیه عبور کند.

ر از لوله فالوپ است شنا ها اسپرم به سمت اووسیت ثانویه که هنوز در حال عبوهنگام آمیزش و ورود مایع منی به داخل رحم، میلیون

 شوند دقت کنید:اتفاقاتی که که در ادامه معرفی می ترتیبِبه رسند. ها درنهایت به اووسیت ثانویه میتعداد کمی از آن و کنندمی

کیسه آکروزوم در رأس  همین لحظهدر کند. های فولیکولی الیه خارجی عبور مییاختهها، با فشار و زنش تاژک خود از میان یکی از اسپرم. 1

  .شوداسپرم پاره میاین 

 .شوندلی میای داخالیه شفاف و ژلهتخریب  باعثآکروزوم کننده های هیدرولیزآنزیم. 2

ضمن ادغام غشاء دو گامت با هم،  در این زمان، .شودآغاز میقاح ل کرده وغشاء اسپرم و غشاء اووسیت ثانویه با همدیگر تماس پیدا . 3

های دیگر به از ورود اسپرمشود. جدار لقاحی جدار لقاحی می به ایتبدیل الیه ژلهافتد که باعث اتفاق می ثانویه تغییراتی در سطح اووسیت

 کند.اووسیت جلوگیری می

را  2 اووسیت ثانویه میوزد. نشورها میدرون سیتوپالسم های آن ناپدید و کروموزم پوشش هسته اووسیتبا ورود سر اسپرم به اووسیت، . 4

 د. نشومی لحاص و گویچه قطبی دوم تخمکتکمیل کرده و 

گیرد و ها را فرا میشوند. پوشش جدیدی اطراف آنتن)کروموزوم( مخلوط میو دو مجموعه فام ادغام شدهو اسپرم هسته تخمک نهایتاً . 5

 گیرد.کروموزم شکل می 46یاخته دیپلوئید تخم با 

 

 بینشکل کتاب زیر ذره

 شود که هنوز اسپرم در حال عبور از الیه اول است.کیسه آکروزومی زمانی پاره می .1

دخالت با از الیه دوم آن عبور  وفیزیکی  یعبورعبور اسپرم از الیه اول  .2

 ، هضم بخشی از الیه و ایجاد منفذ در آن است.هاآنزیم

های فولیکولی است که شامل مجموعه سلول ،. الیه بیرونی اطراف اووسیت3

 به هم مرتبطند.های سیتوپالسمی توسط رشته

 شود.آغاز لقاح از لحظه ادغام غشاء اسپرم و اووسیت ثانویه در نظر گرفته می .4

توان معادل اووسیت ثانویه درنظر را می در شکل کتاب نابالغ تخمککلمه . 5

 متفاوتند.با هم واژه دو اینهرچند  ،گرفت

ای اضافه ژله شفاف ی داخلیمحتویاتش به الیه ،شدهساخته نابالغ توسط تخمککه هایی حقیقت ریزکیسه ، درحین تشکیل جدار لقاحی .6

 از لقاح اتفاق افتاده.ها قبلساخت این کیسه .است ناپذیرنفوذ به اسپرم که کندمیبه جدار لقاحی تبدیل الیه داخلی را شود. این اتفاق می

 .رسدهسته اسپرم و تخمک به پایان می آغاز شده و با ادغام اووسیت ثانویهغشا اسپرم و  ادغام. لقاح با 7
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گویچه یک تبدیل به یک تخمک و ،  II میوز و انجام از برخورد با اسپرمپس های مضاعفکروموزومی با کروموزوم 23اووسیت ثانویه  *

 شود.میکروماتیدی کت کروموزوم 23، هرکدام با قطبی دوم

 کند.شکل و بعداً ایجاد یک توده سلولی بیکه ممکن است اسپرم به جای لقاح با تخمک، با دومین گویچه قطبی لقاح  یادمان نرود *

 های سلول تخم مثل میتوکندری، منشاء مادری دارند.د و سایر اندامکنشوبه تخمک منتقل می کمی سیتوپالسمو  ات اسپرم فقط هستهاز کل محتوی *

 افتد.ی آن و نزدیک تخمدان اتفاق مییابتدابخش در  و تشکیل زیگوت لوله رحمی را به سه بخش مساوی تقسیم کنید. لقاح *

 

 وقایع پس از لقاح

که توسط  ساعت پس از لقاح، یاخته تخم 36حدود 

تقسیمات میتوزی خود را  جدار لقاحی محاصره شده،

های میتوزی سلول تخم، ایجاد تقسیم کند. شروع می

حاظ کند که از لموروال می نامی بهتوده سلولی توپر

اندازه مشابه سلول تخم است. یعنی موروال یک 

افته است. های کوچک رشد نیمجموعه سلولی با سلول

که موروال به رحم رسید، دیگر تبدیل به یک هنگامی

یست شده است که توده سلولی توخالی به نام بالستوس

 تری نسبت به موروال دارد. اندازه بزرگ

 بالستوسیست سه بخش دارد:

 حفره درونی پر شده با مایعات. -3          ی جنینتوده سلولی درونی سازنده -2      فوبالستوالیه بیرونی سلولی به نام تر -1

ی هااین یاختهاز دهند. ای درونی را تشکیل میهای درون بالستوسیست توده یاختهیاخته

گیرند که هرکدام منشأ های زاینده جنینی شکل میالیه ،توده درونی درجنینی بنیادی 

های بنیادی از هم جدا اند. البته در مواردی ممکن است یاختههای مختلفها و اندامبافت

وسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شود که این اتفاق منجر به شوند یا توده درونی بالست

 شود.های همسان میایجاد جنین

های کنند که یاختهای را ترشح میکنندههای هضمهای الیه بیرونی آن، آنزیمدر ادامه برای جایگزینی بالستوسیست در دیواره رحم یاخته

های شود. یاختهگیرد. به این فرایند جایگزینی گفته میکه بالستوسیست در آن جای می کنندای ایجاد میجدار رحم را تخریب کرده و حفره

های ترفوبالست، آورند. در این، همچنین یاختههای هضم شده به دست میجنین در این مرحله مواد مغذی موردنیاز خود را از این بافت

های بارداری است. این هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم و اساس تست شودکنند که وارد خون مادر میترشح می HCGهورمونی به نام 

 کند. گذاری مجدد جلوگیری میها در خون از قاعدگی و تخمکشود. وجود این هورمونهای پروژسترون از آن میترشح هورمون

شامه جنین)کوریون( شامه جنین)آمنیون( و برونا درونهترین آنشوند که مهمکننده در اطراف جنین تشکیل میهای محافظتدر ادامه پرده

بط بین بندناف و دیواره کند. جفت راهستند. آمنیون در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد. کوریون در تشکیل جفت و بندناف دخالت می

 رحم است.
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 کنیم.گفتیم، سه وظیفه به صورت پراکنده گفته شد که دوباره تکرارمیها تروفوبالست ی بیرونی بالستوسیست که به آنهای الیهبرای یاخته

 کننده جدار رحم هنگام جایگزینی )تخریب جدار رحم، جایگزینی بالستوسیست و در ادامه تغذیه جنین(های هضمترشح آنزیم -1

 گذاری مجدد(مگوگیری از قاعدگی و تخهای زنانه و جل)عامل حفظ ترشح هورمون HCGترشح هورمون  -2

 (دخالت دارد حفاظت و تغذیه جنین و تشکیل جفت که دری های جنینپرده ایجادجفت ) بخش جنینی تشکیل -3

 دهد.شود. این اتفاق درون رحم رخ میجدار لقاحی پاره میهنگام تشکیل بالستوسیست از موروال، به دلیل بزرگ شدن اندازه توده سلولی،  *

 های جنینی نقش دارد.بالستوسیست هم در ایجاد جنین و هم در ایجاد جفت و پرده *

 شود.در خون زنان، بارداری مثبت اعالم می HCGهای بارداری درصورت شناسایی مقادیر باالی هورمون در تست *

های خونی درون سازند. رگکند که این زوائد بعد جفت را میی کوریون درون دیواره رحم رشد و نفوذ کرده و ایجاد زوائد انگشتی میطبق شکل کتاب پرده خارج *

 شوند.این زوائد تشکیل می

 

 جدول زیر دقت کنید:به مواجهیم.  ما کال با دو نوع چندقلو تشکیل بیش از یک جنین:

 جفتتعداد  لقاحتعداد  تشکیلچگونگی  
هم چسبیدن به

 هازاده

 جنسیت

چندقلوهای 

 همسان

توده سلولی موروال شکستن دنبال به 

 یا توده سلولی درونی بالستوسیست
 یا چندتایک  یکی

شکستن توده اگر 

سلولی دیر رخ 

 دهد

 یکسان

چندقلوهای 

 همساننا

گذاری در از یک تخمکبیشانجام 

 یک سیکل جنسی
 هرگز چندتا هاتعداد قلبه 

یا یکسان 

 مشابه

 

یاخته جنسی تولید نشود یا به دالیلی بین اسپرم و تخمک، لقاح موفقی انجام نشود. در این  ممکن است در بعضی زنان یا مردان، ناباروری:

انواعی از که  کنند. پس متوجه شدیدها را برطرف میهایی و با کمک فناوری، بعضی از آنشود که با روشناباروری مطرح میصورت، 

 درمان نیستند. ها، همچنان قابلناباروری

 

تمایز جفت از هفته دوم بعد  جفت و کنترل ورود و خروج مواد: 

ادامه  (به مدت هشت هفته) ولی تا هفته دهم ،شوداز لقاح شروع می

بند ناف،  جفت قرار است رابط میان خون مادر و جنین باشد.. دارد

های جنینی، خون رابط بین جنین و جفت است که در آن سرخرگ

نینی، خون را از جفت به برند و سیاهرگ ججنین را به جفت می

خون مادر و جنین در جفت به دلیل وجود پرده رساند. جنین می

تواند بین دو طرف این پرده مبادله شود، ولی میکوریون مخلوط نمی

 گیرد. مواد صورت می

و محافظت شود و مواد دفعی جنین نیز از  شوند تا جنین تغذیهها از طریق جفت به جنین منتقل میمواد مغذی، اکسیژن و بعضی از پادتن

  شود.همین طریق به خون مادر منتقل می
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ور کنند و روی رشد و نمو جنین تأثیر سوء توانند از جفت عبزا و موادی مانند نیکوتین، کوکائین و الکل نیز میحال، عوامل بیماریدرعین

 افتد. اتفاق می بگذارند. مختصر و مفید آنکه طی هشت هفته، رشد و تمایز جفت

که  X کنند. این امواج برخالف اشعه ی: در این روش تشخیصی، از امواج صوتی با بسامد) فرکانس( باال استفاده منگاری)سونوگرافی( وتص

ها را دریافت ازتاب آنفرستند و بیشود، برای جنین ضرری ندارد. امواج را با کمک دستگاهی به درون بدن مدر رادیولوژی از آن استفاده می

 دهند.کرده و به صورت تصویر ویدئویی نشان می

   شوند:نگاری یا سونوگرافی موارد زیر مشخص میدر صوت

 عیین جنسیت جنینت -3                      بعاد جنین برای تعیین سناگیری اندازه -2                   تشخیص بارداری در ماه اول -1

 ها از جمله قلبی یا غیرطبیعی بعضی از اندامعملکرد طبیع -5                بررسی سالمت حرکتی جنین  -4

 

 بینکتاب زیر ذرهفعالیت 

مثبت و اطمینان از حاملگی مادر ، با توجه به اینکه دوران  HCGدر صورت اعالم تست 

 گیرند. هفته را به صورت حدودی در نظر می 38روز یا  266کشد، عدد ماه طول می 9بارداری 

بینی کنند. کنند تا تاریخ حدودی زایمان را پیشروز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه می 284کان اما به گفته فعالیت کتاب، پزش

روز بعد هم لقاح موفق رخ  2گذاری اتفاق بیفتد. فرض کنیم روز زمان الزم است تا تخمک 14یادمان نرفته که با شروع چرخه جنسی حدود 

 31یا  30کتاب درسی را به حساب  284. این تفاوت عدد دو روزه با عدد 282شود می 16و  266روز. جمع دو عدد  16شود بدهد که می

 کنند؟ها بگذارید. راستی چرا پزشکان این موارد را براساس چرخه قاعدگی محاسبه میروزه بودن ماه

 

 زایمان و تولد

شود. د. درنتیجه، مایع آمنیوتیک یک مرتبه بیرون ترشح میکندر ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار وارد و کیسه آمنیون را پاره می

کند تا انقباض آغاز شود و در ادامه، دفعات های دیواره رحم را تحریک میماهیچهتوسین اکسیها در این مرحله نقش اساسی دارند؛ هورمون

های رحم کنند. شروع انقباض ماهیچهبرای سرعت دادن به زایمان، اکسی توسین به مادر تزریق میکند. اً بیشتر میشدت انقباض را مرتب و

آورد. با افزایش انقباضات ترشح شود و سر جنین بیشتر به آن فشار میبا درد زایمان همراه است. دهانه رحم در هر بار انقباض، بیشتر باز می

طور طبیعی ابتدا  سر و سپس بقیه تر و زودتر از رحم خارج شود. بهشود نوزاد آسانیافته و باعث میتوسین با بازخورد مثبت افزایش سیاک

 توسینهورمون اکسیشود. شود. در مرحله بعد با ادامه انقباض رحم، جفت و اجزای مرتبط با آن از رحم خارج میبدن از رحم خارج می

های انجام شود. البته تحریک گیرنده در دوران شیردهی کند تا خروج شیروه بر تأثیر در زایمان، ماهیچه صاف غدد شیری را نیز منقبض میعال

پروالکتین ) هاشود. مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمونافتد و از طریق بازخورد مثبت، تنظیم میاتفاق می وجود در غدد شیری با مکیدن نوزادم

 شود.میو افزایش تولید و ترشح شیر  (توسینیساکو 

در مواردی ممکن است موقعیت جنین در رحم مادر متفاوت یا حتی برعکس باشد که نیازمند تصمیمات پزشک متخصص زایمان برای  *

 انتخاب یا عدم انتخاب روش سزارین است. 

از تنظیم بازخوردی مثبت است؛ هم در زمان پسین، مثالی شده از هیپوفیز توسین ترشحتنظیم بازخوردی یا خودتنظیمی هورمون اکسی *

 شناسید؟دیگری میمثال  مادر. شیردهی زایمان و هم در دوره

 شوند.هنگام زایمان ابتدا نوزاد، سپس بندناف و نهایتاً جفت از رحم خارج می *

 ای صاف است. حال در رحم و هنگام زایمان و یا در مجاورت غدد شیری پستان در دوران شیردهی.توسین، بافت ماهیچهبافت هدف اصلی اکسی *
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 دهند؟لقاح رخ میاز پایان و بعد  از شروع کدام دو اتفاق به ترتیب قبل. 11

 اولین میتوز سلول تخم –تخریب غشا هسته اسپرم ( 2       شدن جدار لقاحی  پاره  –پاره شدن کیسه آکروزومی ( 1

 های اسپرم و تخمککروموزومادغام  –ثانویه  ادغام غشا اسپرم و اووسیت( 4            تشکیل جدار لقاحی                  – 2انجام میوز ( 3

 ست؟نیکدام عبارت زیر نادرست  .12

 ن تشکیل شده است.آمنیوجفت از کوریون و ( 2         شود.از جسم زرد نیز تولید می ،بارداری ( هورمون اساس تشخیصی تست1

 تروفوبالست توانایی ترشح آنزیم و هورمون دارد.( 4                 امکان شکستن و چندقلوزایی دارد.ستوسیست برخالف موروال بال( 3

 ؟ستندنینادرست  چند مورد زیر .13

 شوند.دیده میای قطورتر با دیواره ماهیچه ای نازکتر و یک رگماهیچه دیوارهبا ناف دو رگ بنددر  الف.

 .استناف نسبت به سیاهرگ آن کمتر گ بندب. غلظت اکسیژن در خون سرخر

 توانند از خوناب مادر به جنین منتقل شوند.های دارای ساختار چهارم میج. انواعی از پروتئین

 شود.. بندناف بین جفت و جنین تشکیل مید

1 )4                               2 )3                              3 )2                             4 )1 

 . هنگام زایمان ..........14

 همواره سر نوزاد خواهد بود. خارج شده( اولین بخش 1

 با افزایش شدت و تعداد انقباضات رحمی، فشار سر نوزاد به گردن رحم بیشتر خواهد شد.( 2

 ای مجاور غدد شیری پستان است.بافت ماهیچه ،توسینبافت هدف اکسی( 3

 .است هورمون مترشحه از هیپوفیز پیشینانقباضات رحمی محرکی برای تنظیم بازخوردی مثبت ( 4

 

 


