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هشتگـــــــ   h .به طور غیرمستقیم در فرایند اسپرم زایی نقش دارند FSH و LH هورمون های 

h .نمی تواند مستقیمًا بر روی یاخته های سرتولی اثر گذارد LH هورمون 

h .در مردان برخالف بانوان تنظیم ترشح هورمون های جنسی تنها با ساز و کار بازخورد منفی صورت می پذیرد 

موشکافی  
 جمع بندی کنید!!!! �

تأثیر بر هیپوتاالموس و کاهش ترشح هورمون آزادکننده 2   LH اثر بر روی هیپوفیز و کاهش ترشح 1 الف(عملکرد هورمون تستوسترون:
 ب( عملکرد هورمون FSH:اثر بر روی یاخته های سرتولی و تحریک آن ها F  افزایش ترشحات یاخته های سرتولی F بروز تمایز اسپرم ها

2 ایجاد صفات ثانویه جنسی 1 تحریک اسپرم زایی و   ج( عملکرد هورمون LH:اثر بر روی یاخته های بینابینی F افزایش ترشح هورمون تستوسترون: 

مسیر مهم!!!! �

 ||mتسهیل تمایز اسپرم ها |a  یاخته های سرتولی |a  LH ترشح |a  LH یاخته های سازنده
 ||o  صفات ثانویه جنسی |a  تستوسترون |a  یاخته های بینابینی |a  FSH ترشح |a  FSH یاخته های سازنده

a| )رشد استخوان ها و ماهیچه ها، روییدن مو در صورت و سایر بخش های بدن(

a هورمون آزادکننده |a هیپوتاالموس

گفتار دوم: دستگاه تولید مثل در زن

اندام های دستگاه تولید مثلی زن   

این دستگاه در بدن زنان شامل اندام های تخمدان، رحم، لوله های فالوپ و واژن است که وظایف زیر را بر عهده دارند:
ــرای ایجــاد شــرایط مناســب ب 3 ــوپ  ــه هــای فال ــه ســمت رحــم توســط لول انتقــال تخمــک ب 2 ــد یاخته هــای جنســی )تخمــک( توســط تخمــدان  تولی 1

ــتروژن و  ــی اس ــای جنس ــد هورمون ه تولی 5 ــم  ــط رح ــکیل( توس ــورت تش ــن )در ص ــٔه جنی ــت و تغذی حفاظ 4 ــی  ــای رحم ــک در لوله ه ــپرم و تخم ــاح اس لق
پروژسترون توسط تخمدان

تخمدان ها  

 موقعیــت:  تخمدان هــا در واقــع غــدد جنســی مــاده هســتند کــه درون محوطــٔه شــکمی قــرار گرفتــه و بــا طنابــی پیونــدی – عضالنــی بــه دیــوارٔه خارجــی 
رحــم متصــل هســتند. توجــه کنیــد کــه غــدد جنســی نــر )بیضه هــا( در خــارج از محوطــٔه شــکمی قــرار می گیرنــد. 

 ســاختار:   تخمــدان نــوزاد دختــر، حــدودًا دارای یــک میلیــون فولیکــول می باشــد کــه در هــر کــدام از آنــان اووســیتی وجــود دارد کــه توســط یاخته هــای 
یــک عدد فولیکــول = یک عدد اووســیت + تعدادی یاختــٔه تغذیه کننده تغذیه کننده احاطه شده است. به طرح مقابل توجه کنید:  

هشتگـــــــ   h .درون هر تخمدان تعدادی اووسیت اولیه وجود دارد که تنها تعدادی از آنان با طی مراحل بلوغ نهایتًا به تخمک تبدیل می شوند 

h .دقت داشته باشید که تمامی اووسیت های یک زن در دوران جنینی تشکیل می شوند و تعداد آنان طی طول عمر فرد افزایش نخواهد یافت 

h ،ــاح ــام لق ــی انج ــب توانای ــر و کس ــیدن دخت ــوغ رس ــه بل ــس از ب ــد و پ ــی رخ می ده ــادر و در دورۀ جنین ــدن م ــیت( در ب ــا )اووس ــی فولیکول ه ــکیل تمام  تش
ــود. ــا ش ــد ره ــک می توان تخم

لوله های فالوپ )لوله های رحمی(  

انتهای لولۀ رحم در مجاورت تخمدان قرار می گیرد. این بخش، شیپور مانند است و زوائد انگشتی دارد. این لوله ها به بخش پهن و فوقانی رحم متصل می شوند. 
بافت پوششی این بخش از نوع مژکدار است که زنش های آن اووسیت را به سمت رحم هدایت می کند و همچنین می تواند مادٔه مخاطی را نیز تولید کند.

موشکافی  
نایــژک(  � و  نایــژه  نــای،  )بینــی، حنجــره،  تنفــس  هــادی دســتگاه  بخــش  1 کــرد؟!  در چــه محل هایــی می تــوان مشــاهده  را  مژکــدار   یاخته هــای 

گیرنده های مژکدار بویایی 3 یاخته های حسی مژکدار در بخش حلزونی و دهلیزی گوش )شنوایی – تعادلی(  2

لولۀ فالوپ محل وقوع چه اتفاقات یا محل ایجاد چه یاخته هایی است؟ فرآیندهایی چون لقاح ، میوز دو و یاخته های چون دومین گویچۀ قطبی و تخمک. �

ترکیبها    

ترکیب با فصل 5 یازدهم: مخــاط ،بافــت پوششــی بــا آســتری پیونــدی اســت کــه در مجــاری ادراری – تناســلی قابــل مشــاهده اســت. یاخته هــای 
ــن  ــن رفت ــث از بی ــم باع ــم  لیزوزی ــی آنزی ــحات مخاط ــد. در ترش ــاد می کنن ــا ایج ــوذ میکروب ه ــر نف ــدی در براب ــبیده اند و س ــم چس ــاط به ــی مخ پوشش

ــرد.  ــاهده ک ــز مش ــم و واژن نی ــزراه، رح ــوان در می ــاط را می ت ــود. مخ ــا می ش باکتری ه



 برای جمع بندی، آزمون های جامع 10یس را بخوان!
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رحم  

رحــم، اندامــی کیســه ای شــکل و گالبــی ماننــد از جنــس ماهیچــه اســت کــه در دوارن بــارداری جنیــن درون آن رشــد و نمــو پیــدا می کنــد. بافــت پوششــی آن 
در دیــوارٔه داخلــی آندومتــر نــام دارد کــه در دوران بــارداری و قاعدگــی تغییراتــی در ایــن بخــش رخ می دهــد. 

 گردن رحم:  بخش تحتانی رحم که نسبت به بخش فوقانی آن باریک تر است، گردن رحم نام دارد. این بخش به واژن باز می شود. 
 واژن:  محل ورود یاخته های جنسی نر، خروج خون قاعدگی، خروج جنین به هنگام زایمان واژن نام دارد.

 

نکاتتصاویر    

رحم

تخمدان
واژن

تخمدان
شیپور

لولۀ رحم باالترین بخش رحم، ضخیم ترین بخش آن است. 

لوله های رحم در ارتباط با حفرٔه درون رحم است.

سطح درونی رحم، واژن و گردن رحم صاف نیست و دارای چین خوردگی های 

متعدد است. 

ضخامت ماهیچٔه رحم در بخش های متفاوت آن، یکسان نمی باشد.

واژن جزئی از رحم نمی باشد. 

زائده های فالوپ، تنها بخشی از آن را می پوشانند )نه همٔه آن را(.

سطح خارجی تخمدان ها به دلیل وجود فولیکول ها، دارای برجستگی می باشند. 

بافت پوششی فالوپ برخالف واژن دارای مژک می باشد. 

در بخش واژن و تا ابتدای رحم چین خوردگی های حلقوی قابل مشاهده است. 

بخش باالیی واژن نسبت به سایر بخش های آن گشاد تر می باشد. همچنین توجه 

کنید که واژن نسبت به سایر بخش های دستگاه تولید مثلی بانوان پایین تر است.

تخمدان بخش تخم مرغی و سفید رنگی است که فاقد لوله های پیچ در پیچ است.

هم چنین توجه کنید که طناب اتصال دهندۀ تخمدان به رحم نیز سفید رنگ است.

بخش پهن رحم در اتصال به بخش باریک لولۀ فالوپ متصل می باشد.

بخش باالیی رحم پهن تر از سایر نواحی است. هم چنین توجه کنید که رحم از نظر موقعیت بین تخمدان و باالتر از واژن قرار دارد.

موشکافی  
 رحم برای چه هورمون هایی دارای گیرنده است ؟ هورمون های اکسی توسین، استروژن، پروژسترون و هورمون های تیروئیدی �

دورٔه جنسی زنان  

ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــدان رخ می ده ــم و تخم ــی در رح ــی و فرآیندهای ــرات هورمون ــی آن تغیی ــه ط ــود ک ــروع می ش ــی ش ــا قاعدگ ــا ب ــی در خانم ه ــر دورٔه جنس ه
ــردد.  ــاده می گ ــی آم ــی احتمال ــک حاملگ ــرای ی ــدن ب ــن ب ــود و هم چنی ــی می ش تخمک زای

:  عــادت ماهیانــه در زنــان بــا بلــوغ جنســی شــروع می شــود. عــادت ماهیانــه در آغــاز هــر دورٔه جنســی انجــام می شــود و طــی آن دیــوارٔه داخلــی 
گ

 قاعــد�
ــت مخلوطــی از خــون و بافت هــای تخریــب شــده از واژن خــارج می شــود. قاعدگــی  ــن حال ــد. در ای ــی موجــود در آن تخریــب می گردن رحــم و رگ هــای خون
ابتــدا نامنظــم اســت امــا کم کــم و بــه تدریــج منظــم می شــود. وجــود نظــم در عــادت ماهیانــه مهمتریــن شــاخص بــرای بررســی کارکــرد صحیــح دســتگاه تولیــد 

ــان می باشــد. مثــل زن
:  به طور معمول در خانم های طبیعی و سالم بین 45 تا 50 سالگی عادت ماهیانه متوقف می شود که به این پدیده یائسگی می گویند.

گ
 یائس�

 علت بروز:  تخمدان ها زودتر از سایر اندام ها پیر می شوند و از کار افتادن آن ها باعث شروع دورۀ یائسگی می شود. 

 دورٔه باروری خانم ها:  با توجه به زمان آغاز یائسگی دورۀ مناسب باروری بین 30 تا 35 سال است.

 عوامــل مؤثــر در بــروز یائســگی زودرس:  تغذیــٔه نامناســب، کار زیــاد و ســخت، فشــار روحــی و جســمی باعــث می شــود کــه دورٔه بــاروری کوتاه تــر 
و یائســگی زودتــر اتفــاق افتــد. 

موشکافی  
تعریــق شــبانه � 4 3 اختــالل در خــواب  و گرگرفتگــی )بــاال رفتــن دمــای طبیعــی بــدن(  2 اضافــه وزن و چاقــی  1 عالئــم یائســگی چــه چیزهایــی می باشــد؟ 

کاهــش تمایــالت جنســی 7 مشــکالت روحــی  6 ایجــاد پوکــی اســتخوان و افزایــش احتمــال ایجــاد شکســتگی های ماکروســکوپی و میکروســکوپی  5

ایجاد تغییرات ظاهری 10 بی اختیاری ادرار  9 بیماری های قلبی – عروقی  8

ــه  � مصــرف داروهــای هورمونــی )ترکیبــی از اســتروژن و پروژســترون( باعــث کاهــش عالئــم، ب 1 بــرای کاهــش عالئــم دورٔه یائســگی چــه روش وجــود دارد؟! 
رژیم غذایی مناسب. 3 آزمایش های ادراری  2 خصوص گرگرفتگی می شود. همچنین تعریق شبانه و پوکی استخوان را نیز کاهش می دهد.


