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 الجهاز التناسلً الذكري

 :ٌتكون من

خارج الجسم حٌث كٌس الصفن تتكون داخل التجوٌف البطنً قبل الوالدة ثم تنتقالن إلى : الخصٌتان
 (الحٌوانات المنوٌة)درجة الحرارة منخفضة قلٌالً لتناسب تكون األمشاج الذكرٌة 

أنبوب ملتف ٌتصل بالخصٌة ، ٌكتمل فٌه نضج الحٌوانات المنوٌة حٌث تكتسب القدرة على : البربخ
 الحركة

قناة تمتد من البربخ ٌسهم فً نقل الحٌوانات المنوٌة و هً تغادر الجسم عندما تنقبض : الوعاء الناقل
 العضالت الملساء التً تغلفه

تقع بٌن المثانة و المستقٌم، تنتج سائالً غنٌاً بالسكرٌات تستخدمه الحٌوانات : الحوٌصالت المنوٌة
 المنوٌة كمصدر للطاقة

تقع تحت المثانة مباشرة تفرز سائالً قلوٌاً لٌعادل األحماض فً الجهاز التناسلً  :غدة البروستات
 األنثوي

 .تفرز سائالً قلوٌاً ٌعادل بقاٌا البول الحمضً فً اإلحلٌل: غدتا كوبر

 تكوٌن الحٌوانات المنوٌة

 . ٌبدأ الذكر إنتاج الحٌوانات المنوٌة عند سن البلوغ

 هما  الفص األمامً للغدة النخامٌةٌنظم عمل الخصٌتٌن هرمونان ٌفرزهما 

   التستستٌرونو هو ٌحفز إفراز الهرمون الجنسً :  LH( المنبه للجسم األصفر )  

   FSH( المنبه للحوصلة)  

 المنوٌة األنٌبٌباتٌحفز إنتاج الحٌوانات المنوٌة فً  التستستٌرونو   FSHكل من 

أمشاج ،تتضمن هذه العملٌة  4تنتج ( الالزم لتكون الحٌوانات المنوٌة)المنصف اإلنقسامكل خلٌة تدخل 
 (  1n=23)إلى ( 2n=46)من الكروموسومًتنصٌف العدد 

 :ٌتكون الحٌوان المنوي من ثالثة أجزاء رئٌسٌة

 23قمته على إنزٌمات تساعد على اختراق البوٌضة أثناء التخصٌب ، كما تحتوي على  تحتوي:الرأس
 .كروموسوم هً التً تندمج مع كروموسومات البوٌضة

 .التً تزود الحٌوان المنوي بالطاقة  المٌتوكوندرٌاتحتوي على أعداد كبٌرة من : القطعة الوسطى

 .عضو الحركة(: السوط)الذٌل

 تكاثر اإلنسان و تطوره



 مكونات السائل المنوي

 الحٌوانات المنوٌة

 السائل الغنً بالسكرٌات الذي تفرزه الحوٌصالت المنوٌة

 السائل القلوي الذي ٌعادل األحماض القلوٌة فً الجهاز التناسلً األنثوي و الذي تفرزه غدة البروستات

 السائل القلوي الذي ٌعادل بقاٌا البول الحمضً فً اإلحلٌل و الذي تفرزه غدتا كوبر

 

 الجهاز التناسلً األنثوي

 :ٌتكون من

 (البوٌضات)األمشاج األنثوٌة البطن،ٌنتجانالشكل، ٌقعان فً منطقة أسفل  لوزًٌ:المبٌضان

 تنقل البوٌضة الناضجة إلى الرحم: قناتً فالوب

عضلً مجوف ٌقارب حجمه حجم قبضة ٌد  صغٌرة المدخل السفلً له ٌسمى عنق الرحم ٌتحكم فٌها  عضو:الرحم
 عضلة عاصرة

 .ٌؤدي إلى خارج الجسم و هو القناة التً ٌخرج عبرها الولٌد:  المهبل

 :إنتاج الحٌوانات المنوٌة و البوٌضات



 دورة الحٌض
 ٌوم ٌحضر الجهاز التناسلً األنثوي بوٌضة 28كل 

و . حٌث تكون قادرة على االندماج مع حٌوان منوي  فالوبتدخل قناة  وفً هذا الوقت ، تنضج بوٌضة  

 .  إذا لم تندمج فإنها تتحلل 

 و تقسم دورة المبٌض إلى ثالث مراحل ، 

وخالٌا طالئٌة من بطانة الرحم، ومخاط  أنسجةإّن تدفق الطمث هو تدفق دّم وموائع  :طور تدفق الطمث 

الرحم  ٌبدأتقرًٌبا، لخامس االٌوم فً . ، ٌنغرس فٌه الجنٌن عند إخصاب البوٌضةالرحم ٌبطنوهً نسٌج 

 .بتكوٌن بطانة جدٌدة ٌزداد سمكها مع استمرار الدورة
 

 :الحوصلة طور 
إلى إفراز الهرمون المنبه الفص األمامً للغدة النخامٌة ٌفرز تحت المهاد هرمون اإلطالق الذي ٌنبه 

 ما وظٌفة هذا الهرمون؟. FSHللحوصلة 

 .  الحوصلةٌنبه االنقسام الخلوي فً : الجواب

الذي ٌنبه االنقسامات  االستروجٌنتزود خالٌا الحوصلة البوٌضة بالمواد الغذائٌة ، و تفرز أٌضا 

هذا الوقت ، ٌواصل تركٌز خالل المتساوٌة لخالٌا بطانة الرحم ،مما ٌؤدي إلى زٌادة سمك البطانة ، 

 .  وتنتقل البوٌضة إلى سطح المبٌض ،   إرتفاعهاإلستروجٌن فً الدم 

، فٌنبه الفص األمامً للغدة النخامٌة إلفراز تغذٌة راجعة موجبة ٌؤدي تركٌز اإلستروجٌن المرتفع إلى 
 .الذي ٌنبه بدء حدوث طور اإلباضة( LH) هرمون 

 

 :اإلباضةطور 
ثم تنتقل .ٌؤدي إلى انفجار الحوصلة و تحرٌر البوٌضة (  LH) الحاد فً تركٌز هرمون  اإلرتفاع

و تحتوي البوٌضة على مواد . البوٌضة إلى قناة فالوب حٌث تنتظر اإلخصاب ثم تنتقل عبر إلى الرحم 
 .  ساعة  24غذائٌة كافٌة لبقائها على قٌد الحٌاة حوالً 

 
 :الجسم األصفر طور 

ٌبدأ فً إفراز  الذي.األصفرالجسم تنمو خالٌا الحوصلة المنفجرة فتمأل تجوٌف الحوصلة ، و تكون 

 :كمٌات كبٌرة من

الذي ٌنبه نمو األوعٌة الدموٌة و تخزٌن السوائل و المواد الغذائٌة فً بطانة الرحم مما :البروجسترون  -1

 .ٌؤدي إلى زٌادة سمك بطانة الرحم 

، ٌنتج عنها توقف الغدة تغذٌة راجعة سلبٌة ٌؤدي زٌادة  تركٌز االستروجٌن و البروجسترون إلى 
 (. FSH)و (  LH)النخامٌة عن إفراز هرمونً 

فً الدم بٌنما  اإلستروجٌنٌرتفع تركٌز البروجسترون و  أثنائهاٌوما ، فً  14ٌدوم طور الجسم األصفر  
 .ٌنخفض تركٌزا الهرمون المنبه للحوصلة و الهرمون المنبه للجسم  األصفر

 :  المحٌض 
 تنغرس الالقحة الناتجة فً بطانة الرحم ، إذا تم إخصاب البوٌضة 

و ٌوجد هرمون ، ٌنتج خالل مراحل الحمل األولى ، ٌنبه الجسم األصفر لالستمرار فً إنتاج االستروجٌن 

 .و البروجسترون ، و ٌحافظ على سمك بطانة الرحم 

، ٌتوقف الجسم األصفر عن إنتاج الهرمونات الجنسٌة ، إن غٌاب االستروجٌن و إذا لم ٌتحقق اإلخصاب 

 .فً هذا الطور. و البروجسترون ٌؤدي إلى تحلل بطانة الرحم 

 



 تتم عملٌة اإلخصاب فً الجزء العلوي من قناة البٌض 

 

ساعة بٌنما البوٌضة ال تستطٌع البقاء ألكثر من  48الحٌوان المنوي البقاء حٌا فً جسم األنثى مدة ٌستطٌع 

 ساعة  24

ملٌون حٌوان منوي أثناء التزاوج وال ٌصل منها للبوٌضة سوى مئات بسبب  300ٌقذف الذكر ما ٌقارب من 

 مهاجمة كرٌات الدم البٌضاء لها فً جسم األنثى 

 

 الجسم القمً للحٌوانات المنوٌة ٌحوي إنزٌمات هاضمة تضعف الغشاء البالزمً للبوٌضة شٌئا فشٌئا 

 مئات من الحٌوانات المنوٌة تساهم فً إضعاف الحاجز المحٌط بالبوٌضة  لٌتمكن واحد فقط فً إخصابها 

إخصابها وتندمج نواته  مع نواة البوٌضة لتتكون بوٌضة  و حٌوان منوي واحد فقط ٌستطٌع اختراق البوٌضة

 كروموسوم  46مخصبة لدٌها 

 

 

على مجموعة خالٌا تسمى  البالستٌولٌةتحتوي 

 الكتلة الخلوٌة الداخلٌة التً تصبح جنٌن 

تنتقل البوٌضة المخصبة عبر قناة البٌض بفعل انقباضات العضالت الملساء للقناة وبفعل حركة 

 أهداب القناة 

 ساعة على اإلخصاب تخضع لالنقسام المتساوي والخلوي ثم تستمر االنقسامات الخلوٌة  30بعد 

 (  كرة صلبة من الخالٌا )فً الٌوم الثالث ٌدخل الجنٌن الرحم وٌعرف بالتوتٌة 

 (  كرة مجوفة من خالٌا ) البالستٌولٌةفً الٌوم الخامس تتطور التوتٌة لكٌس 

 فً الٌوم السادس تلتصق ببطانة الرحم 

 فً الٌوم العاشر ٌكتمل االنغراس فً الرحم 

 وتتحول إلى الجنٌن  البالستٌولٌةتتطور الكتلة الخلوٌة الداخلٌة لكٌس 

 

 

فً األسبوع األول لتطور الجنٌن 

تحدث عدة تغٌرات فً رحلة 

 الالقحة عبر قناة البٌض 
فً حال انقسمت الكتلة الخلوٌة 

 فقد ٌنتج توأم متطابق 



أربعة أغشٌة تحٌط 

بالجنٌن هً الغشاء 

األمنٌونً والغشاء 

الكورٌونً والكٌس 

 المحً والسقاء 

 األغشٌة خارج الجنٌنٌة : األغشٌة المحٌطة بالجنٌن 

طبقة رقٌقة تشكل كٌسا ٌحٌط بالجنٌن ٌحتوي على السائل األمنٌونً الذي  الغشاء األمنٌونً

 ٌشكل حشوة تلطف حركة الجنٌن وتوفر له الحماٌة والعزل

 ٌساهمان فً تكوٌن المشٌمة  الغشاء الكورٌونً والسقاء 

ال ٌحتوي على مح ولكنه ٌمثل الموقع األول لتكوٌن خالٌا الدم الحمراء  الكٌس المحً

 للجنٌن 

على صورة أصابع  الكورٌونًبعد أسبوعٌن من اإلخصاب تبدأ امتدادات صغٌرة من الغشاء 

بالنمو داخل جدار الرحم وتسمى خمالت الكورٌون كما ٌبدأ تكون المشٌمة وهً العضو الذي 

 ٌوفر الغذاء واألكسجٌن للجنٌن وٌتخلص من الفضالت 

 
ٌنتقل للجنٌن األكسجٌن والمواد المغذٌة والمواد المخدرة والعقاقٌر واألجسام المضادة وفٌروس 

 نقص المناعة إذا كانت األم مصابة به 

 

 فً األسبوع العاشر  اكتمال نمو المشٌمة 

 طبقتٌن سطحٌتٌن  الطبقات 

طبقة مستمدة من الجنٌن تتشكل انطالقا من الغشاء الكورٌونً وتكون  فً 

 مستمدة من األم تتكون من أنسجة الرحم وطبقة  مواجهة الجنٌن 

قطرها وسمكها  وكتلتها عند 

 االكتمال

  kg 0.45وكتلتها  cm 2.5وسمكها  cm 20-15قطرها 

تنظٌم انتقال المواد من الجنٌن إلى األم ومن األم إلى الجنٌن عبر الحبل  الوظٌفة 

 السري 



ٌتبادل الجنٌن النامً المواد المغذٌة واألكسجٌن 

والفضالت األٌضٌة وثانً أكسٌد الكربون مع األم 

 من خالل المشٌمة 

تحتوي المشٌمة على أنسجة من كل من األم ومن 

 الجنٌن 

 ال تنتقل خالٌا الدم عبر المشٌمة 

 النظام الهرمونً أثناء الحمل 

ٌحافظ على  الهرمون الكرٌونً المنشط للغدد التناسلٌةإفراز  خالل األسبوع األول من تطور الجنٌن 

استمرار الجسم األصفر وعدم تحلله فٌظل ٌفرز هرمون 

 البروجسترون بنسب عالٌة واالستروجٌن بنسب أقل 

بعد مرور شهرٌن إلى ثالثة أشهر من 

 تطور الجنٌن 

تفرز المشٌمة كمٌات كافٌة من هرمونً البروجسترون 

 واالستروجٌن لتوفٌر الظروف المالئمة الستمرار الحمل 

ارتفاع البروجسترون ٌمنع دورة حٌض 

 جدٌدة  



 األشهر الثالثة األخٌرة  األشهر الثالثة الثانٌة  األشهر الثالثة األولى 

 ٌبدأ تكون كل األنسجة

 واألعضاء واألجهزة 

 الجنٌن أكثر عرضة لتأثٌر

 الكحول والعقاقٌر

 قد تظهر عٌوب خلقٌة بسبب

 نقص بعض المواد المغذٌة 

 نهاٌة األسبوع الثامن ٌطلق

 علٌه اسم جنٌن 

 تتشكل األجهزة عند نهاٌة

 األشهر الثالثة األولى 

 ٌستطٌع تحرٌك ذراعٌه

 وأصابع ٌدٌه وأصابع قدمٌه

 إظهار بعض التعابٌر على

 وجهه

 ٌصبح ألصابعه بصمات 

 مرحلة نمو 

 ٌمكن سماع نبض قلب

 18الجنٌن بٌن األسبوع 

   20و

ٌستطٌع مص اصبعه 

قد ٌصاب بالفواق 

تشعر األم بارتباكه وركالته 

ٌتكون شعره 

تنفتح عٌناه 

 فً نهاٌة هذه المرحلة قد

ٌتمكن من العٌش خارج 

رحم األم بواسطة تدخل 

طبً ولكن االحتمال لٌس 

كبٌرا بسبب عدم قدرة 

المولود على الحفاظ على 

درجة حرارة ثابتة ولم 

تكتمل رئتاه فٌفشل فً 

التنفس ولم ٌكتمل جهازه 

 المناعً بعد 

 ٌستمر بالنمو بشكل سرٌع 

 تتراكم الدهون تحت جلده

لتوفر طبقة عازلة عند 

 الوالدة 

 ًتتكون خالٌا عصبٌة ف

 250000الدماغ بمعدل 

 خلٌة فً الدقٌقة 

 ٌبدي استجابة لألصوات

 مثل صوت أمه والموسٌقى 



فً التصوٌر باستخدام هذه 

الموجات ترتد الموجات الصوتٌة 

 عن الجنٌن لتتحول لصورة مرئٌة 

تحدد إذا كان ٌنمو بصورة جٌدة 

 أم ال 

 لتحدٌد وضعٌته داخل الرحم 

 معرفة جنسه 

 تشخٌص االختالالت فً الجنٌن 

أخذ عٌنات خمالت الكورٌون 

 عبر أنبوب قسطرة 

 فحص الخمالت الكورٌونٌة  فحص السائل األمنٌونً

ٌتم إجراؤه فً مرحلة األشهر 

 الثالثة الثانٌة 

ٌتم إجراؤه فً مرحلة األشهر 

 الثالثة األولى 

فحص خالٌا الجنٌن عن 

طرٌق النمط النووي أو تحلٌل 
DNA 

تحلل خالٌا الجنٌن بواسطة 

 النمط النووي 

ٌستخدم لتحدٌد أعداد 

الكروموسومات غٌر الطبٌعٌة 

وتحدٌد جنس الجنٌن وقٌاس 

مستوٌات إنزٌمات مرتبطة 

 بحاالت معٌنة 

تستخدم للكشف عن 

االختالالت فً الجنٌن 

وتنطوي على خطر ضئٌل  

ٌتمثل فً احتمال إسقاط 

 الجنٌن  


