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➢

دستگاه تولید مثل

➢ در سا ل های گذشته با انواع تولید مثل غیرجنسی و جنسی آشنا شدید.
➢ فرایند تولید مثل جنسی با تولید یاخته های جنسی (گامت) همراه است ،در این فصل با دستگاه تولید مثل آشنا می
شوید که با بقیۀ دستگاه های بدن تفاوت دارد.
➢ اگر این دستگاه درست کار نکند و حتی بخشی از آن را از بدن خارج کنیم ،زندگی فرد به خطر نمی افتد.
➢
➢
➢
➢
➢

3

چند سوال
به نظر شما اهمیت تولید مثل در چیست؟
دستگاه تولید مثل در انسان شامل چه بخش هایی است و با دستگاه تولید مثل بقیۀ جانوران چه تفاو تهایی دارد؟
نقش جانور نر و ماده در تولید مثل چیست؟
این ها بخشی از پرسش هایی است که با مطالعۀ این فصل ،به پاسخ آنها می رسیم.
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➢ اجزای دستگاه تولید مثلی مرد
➢

وظایف مجموعۀ اندام های دستگاه تولید مثلی مرد

➢
➢
➢
➢
➢

 -1تولید اسپرم
 -2ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرم ها
 -3انتقال اسپرم ها به خارج از بدن
- 4تولید هورمون جنسی مردانه ،تستوسترون
وظیفه دستگاه تولید مثلی مرد

➢ کار اصلی این دستگاه ،تولید اسپرم است.
➢ اسپرم ها در یک جفت بیضه،یا همان غدد جنسی نر
تولید می شوند.
➢ بیضه ها درون کیسۀ بیضه قرار دارند،که در خارج از بدن
قراردارد.
➢
➢
➢
➢

➢
➢

کیسۀ بیضه و نقش آن
محل طبیعی کیسۀ بیضه خارج و پایین محوطۀ شکمی است.
قرارگیری کیسۀ بیضه خارج از محوطۀ شکمی باعث می شود دمای
درون آن حدود سه درجه پایین تر از دمای بدن قرار گیرد.
این دما برای فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروری
است.
عالوه بر این ،وجود شبکه ای از رگ های کوچک در کیسۀ بیضه
نیز به تنظیم این دما کمک می کند.
لوله های اسپرم ساز

➢ در بیضه ها تعداد زیادی لوله های پر پیچ وخم به نام لوله های
اسپرم ساز وجود دارد.
➢ درون این لوله ها از هنگام بلوغ تا پایان عمر ،اسپرم تولید می
شود.
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➢

یاخته های بینابینی

➢ در بین لوله های اسپرم ساز یاخته های بینابینی قرار دارند که نقش ترشح هورمون جنسی نر را برعهده دارند.

➢ مراحل تولید اسپرم یا اسپرم زایی

5
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➢ الف) هدف از میتوز ،افزایش تعداد یاخته ها در الیۀ زاینده است.
➢ با توجه به اینکه یاخته های این الیه مرتباً به اسپرم تبدیل می شوند ،برای
حفظ الیه زاینده ،ابتدا یاخته ها با میتوز زیاد می شوند و سپس در بعضی از
آنها میوز رخ می دهد.
➢ ب) اسپرماتوسیت اولیه ،حاصل میتوز است .بنابراین ،تعداد کروموزوم
های آن با اسپرماتوگونی برابر است؛ یعنی ،هردو دیپلوئید هستند و 4۶
کروموزوم دارند.
➢ اسپرماتوسیت ثانویه حاصل میوز  1است ،پس هاپلوئید هستند ولی
کروموزوم های آن دوکروماتیدی هستند؛ یعنی 23 ،کروموزوم
دوکروماتیدی دارند.
➢ اسپرماتیدها حاصل میوز  2هستند اینها هم هاپلوئید هستند؛ یعنی23 ،
کروموزوم دارند ولی کروموزوم های آن ،تک کروماتیدی هستند.
➢ پ) اسپرماتید و اسپرم از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند ،ولی اسپرم ها تغییر شکل داده و تمایز یافته وسیتوپالسم
کمتری دارند و دم دار شده اند(.فرآیند اسپرمی شدن را طی نموده اند.
➢

زامه زایی (اسپرم زایی)

➢ دیوارۀ لوله های زامه ساز (اسپرم ساز) سلول زاینده ای
وجوددارد که به این سلول ها(اسپرماتوگونی) گفته می شود.
➢ این یاخته ها که نزدیک سطح خارجی لوله ها قرار گرفته اند،
ابتدا با میتوز تقسیم می شوند یکی از یاخته های حاصل از هر ➢ هستۀ
بار میتوز در الیه زاینده می ماند که الیه زاینده حفظ شود.
➢ یاخته دیگر ( اسپرماتوسیت) اولیه نام دارد.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

اسپرم زایی

زام یاخته(اسپرماتوسیت)اولیه با تقسیم میوز  1دو
یاخته به نام اسپرماتوسیت ثانویه تولید می کند.
این یاخته ها هاپلوئیدند ،ولی کروموزوم های آن
مضاعف شده اند.
هر کدام از این یاخته ها با انجام میوز  ،2دو یاخته
زام یاختک (اسپرماتید) ایجاد می کنند
.این یاخته ها نیز هاپلوئید،اما کروموزوم های آن
مضاعف شده نیستند.
بنابراین ،از یک یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه ،چهار
اسپرماتید حاصل می شود

➢ تمایز اسپرم ها در دیواره لوله از خارج به سمت وسط لوله
انجام می شود.
➢ همۀ یاخته های زاینده به همین صورت عمل می کنند تا
تعداد زیادی اسپرم درون لوله های اسپرم ساز تولید شود.
➢ در حین حرکت اسپرماتیدها به سمت وسط لوله های
اسپرم ساز تمایزی در آنها رخ می دهد تا به زامه (اسپرم)
تبدیل شوند.

➢

(اسپرمی شدن)تمایز اسپرماتید به اسپرم

➢

به این صورت که یاخته ها از هم جدا و تاژک
دار می شوند.
مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست می
دهند.
هستۀ آن فشرده شده در سراسپرم به صورت
مجزا قرار می گیرد و یاخته حالت کشیده پیدا می
کند.
اسپرم دارای  3بخش مجزا خواهد شد(سر،تنه و
دم)

➢
➢

➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

8

نقش یاخته های سرتولی

یاخته های سرتولی که در دیوارۀ لوله های اسپرم ساز
وجود دارند
با ترشحات خودنقش های زیر را بر عهده دارند
 -1تمایز اسپرم ها را هدایت می کنند
در ضمن این یاخته ها در همۀ مراحل اسپرم زایی:
 -2پشتیبانی یاخته های جنسی
 -3تغذیه یاخته های جنسی
 -4بیگانه خواری باکتری ها
ساختار اسپرم

اسپرم ها سه قسمت سر ،تنه و دم دارند.
سر دارای یک هستۀ بزرگ ،مقداری سیتوپالسم و کیسه ای پر از آنزیم به نام تارَک تن (آکروزوم)
است .آکروزوم کاله مانند و در جلوی هسته قرار دارد.
آنزیم ها به اسپرم کمک می کنند تا بتواند در الیه های حفاظت کنندۀ گامت ماده ( تخمک) نفوذ کند.
در تنه یا قطعۀ میانی تعداد زیادی راکیزه (میتوکندری) دارد،که انرژی الزم برای تحرک اسپرم را فراهم
می کنند.
دم با حرکات خود ،اسپرم را به جلو می راند و تا انتها دارای غشای سیتوپالسمی می باشد.
اسپرم ها وارد غدد برون ریز (وزیکول سمینال،پروستات و غدد پیازی میز راهی)نمی شود،بلکه
ترشحات آنها در مسیر حرکت اسپرم ها می ریزد
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➢
➢
➢
➢
➢

اندام های ضمیمه (کمکی)
اپیدیدم،ابتدای مجرای اسیرم بر ،درون کیسه بیضه ها و
خارج از حفره شکمی قرار دارند
ا -اپیدیدیم :
پس از تولید اسپرم در لوله های اسپرم ساز ،آنها از بیضه خارج
و به درون لوله ای پیچیده و طویل به نام برخاگ (اپیدیدیم
)منتقل می شوند.
این اسپرم ها ابتدا قادر به حرکت نیستند و باید حداقل 18
ساعت در آنجا بمانند تا توانایی تحرک در آنها ایجاد شود.

➢  -2مجرای اسپرم بر:
➢ سپس اسپرم ها وارد لولۀ طویل دیگری به نام اسپرم برمی شوند.
➢ از هر بیضه یک مجرای اسپرم بر خارج و وارد محوطۀ شکمی می شود.
➢  -3وزیکول سمینال
➢ هر کدام از مجراهای اسپرم بر در حین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غده وزیکول سمینال را دریافت می
کند.
➢ این غدد ،مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می کنند.
➢ فروکتوز انرژی الزم برای فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.
➢  -4غدۀ پروستات
➢ دو مجرای اسپرم بر در زیر مثانه وارد غدۀ پروستات شده و به میزراه متصل می شوند.
➢ غدۀ پروستات در انسان به اندازۀ یک گردو است و حالتی اسفنجی دارد.
➢ این غده با ترشح مایعی شیری رنگ و قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت
ماده ،کمک می کند.
➢  -5غده پیازی میزراهی
➢ بعد از پروستات ،یک جفت غده به نام پیازی میزراهی نیز به میزراه متصل می شوند.
➢ این غده ها که به اندازۀ نخودفرنگی اند ،ترشحات قلیایی و روان کننده ای را به مجرا اضافه می کنند
➢

مایع منی

➢ به مجموع ترشحات سه نوع غدّۀ یاد شده(وزیکول سمینال،غده
پیازی میزراهی،پروستات) که اسپرم ها را به بیرون از بدن
منتقل می کنند ،مایع منی گفته می شود.
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➢ ب -رعایت بهداشت فردی در همۀ مواقع ،از جمله حمام کردن و تعویض لباس های زیر به صورت یک روز درمیان،
شست وشوی دقیق بعد از دفع ادرار و مدفوع.
➢  -با توجه به اینکه مایع منی ،میکروب پذیر است و میکروب ها به ویژه میکروب های دستگاه گوارش ممکن است در
آن تکثیر و ایجاد عفونت کنند ،در مواقع پس از خروج مایع منی ،رعایت بهداشت فردی با دقت بیشتری باید انجام
شود.
➢

هورمون ها ،فعالیت دستگاه تولید مثل در مرد را تنظیم می کنند.

➢ همان طور که در فصل های قبل خواندید از بخش پیشین زیرمغزی(،هیپوفیز) دو هورمون محرّک غدد جنسی ترشح
می شود
➢ «  »FSHو » . « LH
➢ اگرچه نام این هورمون ها به فعالیت آنها در جنس ماده مرتبط است ،اما وجود آنها برای فعالیت دستگاه تولید
مثل در مرد نیز ضروری است.
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➢

نقش  FSHو LH

➢ در مردان FSH،یاخته های سرتولی را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را
تسهیل کنند
➢  ،LHیاخته های بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند.
➢
➢
➢
➢

➢

وظایف تستوسترون
 -1تحریک رشد اندام های جنسی
 -2تحریک اسپرم زایی
 -3باعث بروز صفات ثانویه در مردان می شود؛ مثل بم شدن صدا،
روییدن مو در صورت و قسمت های دیگر بدن .رشد ماهیچه ها و استخوان
ها.
تنظیم میزان ترشح این هورمون ها با سازوکار بازخورد منفی انجام می شود.

➢ جمع بندی دستگاه تولید مثل مرد
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➢ جمع بندی دستگاه تولید مثل مرد
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

شامل اندام هایی است که مجموعاً نقش های زیر را بر عهده
دارند.
 - 1تولید یاختۀ جنسی ماده (تخمک)
 - 2انتقال یاخته های جنسی ماده به سمت رحم
 - 3ایجاد شرایط مناسب برای لقاح اسپرم و تخمک
 - 4حفاظت و تغذیۀ جنین در صورت تشکیل
 - 5تولید هورمون های جنسی زنانه

➢ تخمدان
➢ غدد جنسی ماده اند که درون محوطۀ شکم قرار دارند و با کمک طنابی پیوندی ،عضالنی به دیوارۀ خارجی رحم
متصل اند.

➢
➢
➢
➢

13

ساختار تخمدان با بیضه تفاوت دارد .درون آن لوله
های پیچ درپیچ وجود ندارد.
درون هر تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون
اووسیت اولیه وجود دارد.
هر اووسیت را یاخته های تغذیه کننده احاطه می کنند
که به مجموعۀ آنها انبانک (فولیکول) گفته می شود.
پس از تولد ،تعداد این فولیکول ها افزایش
نخواهد یافت و به دالیل نامعلومی تعداد زیادی از
آنها از بین می روند
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➢ فولیکول های درون تخمدان

➢
➢
➢
➢
➢

بخش های دیگر دستگاه تولید مثل در زن
رحم
لوله های رحم
گردن رحم
واژن

➢ رحم و لوله های رحم

➢ اندام کیسه مانند ،گالبی شکل و ماهیچه ای است
➢ جنین درون آن ،رشد و نمو می یابد.
➢ دیوارۀ داخلی رحم ،در دوران قاعدگی و بارداری دچار تغییراتی می شود.
➢ بخش پهن و باالی رحم به دو لوله متصل است که به آنها لوله های رحم (لوله های فالوپ) می گویند.
➢ انتهای این لوله ها ،شیپور مانند و دارای زوائدی انگشت مانند است .پوشش داخل لوله های رحم مخاطی و مژک
دار است.
➢ زنش مژک های آن ،اووسیت را به سمت رحم می رانند.
➢ گردن رحم و واژن
➢ بخش پایین رحم ،باریک تر شده که به آن گردن رحم می گویند.
➢ این قسمت به داخل واژن بازمی شود.
➢ واژن محل ورود یاخته های جنسی نر ،خروج خون قاعدگی و در هنگام زایمان طبیعی ،محل خروج جنین است.
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➢

دورۀ جنسی در زنان

➢ این دوره با قاعدگی یا عادت ماهانه
➢ شروع می شود که در آن دیوارۀ داخلی رحم همراه با رگ های خونی تخریب و مخلوطی
از خون و بافت های تخریب شده از بدن خارج می شود.
➢ در آن دیوارۀ داخلی رحم همراه با رگ های خونی تخریب و مخلوطی از خون و بافت
های تخریب شده از بدن خارج می شود.
➢ اولین و آخرین عادت ماهانه
➢ عادت ماهانه با بلوغ جنسی آغاز می شود ابتدا نامنظم ،ولی کم کم منظم می شود.
➢ نظم آن مهم ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولید مثلی زن است.
➢ معموالً در زن های سالم بین  45تا  50سالگی عادت ماهانه متوقف می شود که این پدیده را یائسگی می نامند.
➢ علت یائسگی از کار افتادن تخمدان هاست که زودتر از بقیۀ دستگاه های بدن پیر می شوند.
➢ پس دوره باروری و تولید مثلی در زن حدود  30تا  35سال است.
➢ تغذیۀ نامناسب ،کار زیاد و سخت ،فشار روحی و جسمی به گونه ای چشمگیر از طول این مدت می کاهد.

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
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اضافه وزن -گُرگرفتگی -اختالل خواب و تعریق شبانه -پوکی استخوان -مشکالت روحی -بیماری های قلبی و
عروقی -بی اختیاری ادرار -تغییرات ظاهری
درمان یا جلوگیری از عوارض:
مصرف دارو (هورمون درمانی) -مصرف ترکیبی از هورمون های استروژن و پروژسترون باعث کاهش عوارض به
ویژه گُرگرفتگی ،تعرق شبانه و پوکی استخوان می شود ولی مصرف آن باید با نظر پزشک باشد و در کنار آن ،آزمایش
های دوره ای و رژیم غذایی مناسب ،اهمیت زیادی دارد.
تخمک زایی
فرایند تخمک زایی از یاختۀ دیپلوئید و زاینده ای به نام اووگونی ،قبل از تولد و از دوران جنینی شروع می شود .پس
از شروع میوز در پروفاز  1متوقف می شود.
با رسیدن به سن بلوغ هر ماه در یکی از فولیکول ها اووسیت اولیه میوز را ادامه می دهد ،ولی دوباره متوقف شده،
یاخته حاصل به صورت اووسیت ثانویه از تخمدان خارج می شود.
حرکت زوائد انگشت مانند انتهای لولۀ رحم در اطراف آن اووسیت ثانویه را به درون لولۀ رحم هدایت می کند.
در صورتی تقسیم میوز کامل می شود که اسپرم به آن برخورد کند و فرایند لقاح آغاز شود .در این حالت ،اووسیت
ثانویه تقسیم میوز را تکمیل می کند و تخمک ایجاد می کند که با اسپرم لقاح می یابد.
اگر اسپرم با اووسیت ثانویه برخورد نکند یا لقاح آغاز نشود ،اووسیت ثانویه همراه با خون ریزی دوره ای از بدن دفع
می شود.
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻫﺮاﺿﯿﺎء
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➢ مراحل تخمک زایی

➢ تفاوت اساسی تخمک زایی با اسپرم زایی
➢
➢

➢
➢

➢

از تفاوت های اساسی تخمک زایی با اسپرم
زایی تقسیم نامساوی سیتوپالسم است.
به این صورت که در تخمک زایی پس از
هربار تقسیم هسته در میوز تقسیم نامساوی
سیتوپالسم صورت می گیرد؛
در نتیجه یک یاختۀ بزرگ و یک یاختۀ کوچک تر
به نام جسم قطبی به وجود می آید.
این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتری از
سیتوپالسم و اندامک ها به تخمک است تا
بتواند در مراحل اولیۀ رشد و نمو جنین
نیازهای آن را برآورده کند.

جسم قطبی

➢ به ندرت ممکن است اسپرم با جسم قطبی نیز لقاح یابد و تودۀ یاخته ای بی شکلی را ایجاد کند که پس از مدتی از بدن
دفع می شود.
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➢ در انسان اووسیت اولیه دیپلوئید و  4۶کروموزومی است،
➢ اووسیت ثانویه هاپلوئید (  23کروموزومی) است که کروموزوم های آن
دوکروماتیدی هستند.
➢ اووم(تخمک) هاپلوئید است ولی کروموزوم های آن تک کروماتیدی هستند.
➢ اولین جسم قطبی :هاپلوئید (  23کروموزومی) است که کروموزوم های آن
دوکروماتیدی هستند.
➢ دومین جسم های قطبی :هاپلوئید است ولی کروموزوم های آن تک
کروماتیدی هستند.
➢ شباهت های تخمک زایی و اسپرم زایی
➢ در هردو ،ابتدا میتوز و سپس میوز رخ می دهد.
➢ در هردو ،دو مرحله میوز انجام می شود.
➢ سلول های حاصل از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند.
تخمک زایی
ميوز با تقسيم نامساوي سيتوپالسم
صورت می گيرد

اسپرم زایی
ميوز عادي صورت می گيرد.

حاصل ميوز  ،١یک عدد اووسيت ثانویه و حاصل ميوز  ١دواسپرماتوسيت
ثانویه است.
یک عدد جسم قطبی است،
حاصل ميوز  ،٢یک عدد تخمک است که
با اسپرم لقاح یافته است،

حاصل ميوز  ،٢دو اسپرماتوئيد
است

ميوز  ٢در صورتی رخ می دهد که
اووسيت ثانویه با اسپرم برخورد کرده
باشد.

مرتباً ميوز  ٢رخ می دهد

مرحلة تمایز و تغيير شكل را ندارد

مرحلة تمایز و تغيير شكل را
دارد
حاصل اسپرم زایی  ۴عدد
اسپرم است

حاصل تخمک زایی یک عدد تخمک و ٣
عدد جسم قطبی است
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➢

دو رویداد چرخه ای

➢ در جنس ماده ،نوسانات هورمونی دو رویداد چرخه ای
را پدید می آورد ،این دو چرخۀ وابسته به هم در
تخمدان ها و رحم انجام می شود.
➢ چرخۀ تخمدانی ،زمان بندی بالغ شدن اووسیت را در
تخمدان تنظیم می کند
➢ چرخۀ رحمی ،رحم را برای بارداری آماده می کند
➢

چرخۀ تخمدانی

➢ در تخمدان اووسیت به همراه یاخته های اطرافشان فولیکول را تشکیل می دهند که از دورۀ جنینی در تخمدان ها
وجود دارند.
➢ در هر دورۀ جنسی یکی از فولیکول هایی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است ،چرخۀ تخمدانی را آغاز و ادامه می
دهد.
➢ نقش فولیکول در چرخۀ تخمدانی
➢ الیه های یاخته ای این فولیکول تکثیر و حجیم می شوند
➢  -1شرایط رشد و نمو اووسیت درون فولیکول را فراهم می کنند
➢  -2هورمون استروژن را ترشح می کنند که با رشد فولیکول میزان آن افزایش می یابد
➢ چرخۀ تخمدانی
➢ چرخۀ تخمدانی با تأثیر هورمون های  FSHو  LHتنظیم و هدایت می شود.
➢  FSHسبب بزرگ و بالغ شدن فولیکول می شود.
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➢ تخمک گذاری
➢ حدود روز چهاردهم دوره فولیکول بالغ شده ای که در این زمان به
دیوارۀ تخمدان چسبیده است تخمک گذاری می شود.
➢ در این فرایند ،اووسیت ثانویه همراه با تعدادی از یاخته های
فولیکولی از سطح تخمدان خارج و وارد محوطۀ شکمی می شوند.
➢ یاخته های فولیکولی چسبیده به اووسیت در ادامۀ مسیر به تغذیه و
محافظت از آن کمک می کنند.
➢ عامل اصلی تخمک گذاری
➢ افزایش LHعامل اصلی تخمک گذاری است.
➢ به دنبال تخمک گذاری ،باقی ماندۀ فولیکول در تخمدان به صورت تودۀ
یاخته ای در می آید که به آن جسم زرد می گویند
➢ نقش جسم زرد
➢ یاخته های جسم زرد با تأثیر هورمون LHفعالیت ترشحی خود را
افزایش می دهند و دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح می
کنند.
➢ اگر بارداری رخ دهد ،جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی ادامه می دهد
و با این هورمون ها جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن
حفظ می شود.
➢ جسم سفید
➢ اگر بارداری رخ ندهد ،جسم زرد در اواخر دورۀ جنسی تحلیل می رود و به جسمی غیرفعال به نام جسم سفید تبدیل
می شود.
➢ غیر فعال شدن جسم زرد باعث کاهش استروژن و پروژسترون در خون می شود.
➢ کاهش این هورمون ها موجب ناپایداری جدار رحم و تخریب و ریزش آن می شود که عالمت شروع دورۀ جنسی
بعدی است
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➢ چرخۀ رحمی

➢
➢
➢
➢
➢

قاعدگی در روزهای اول هر دوره رخ می دهد که به طور متوسط هفت روز طول می کشد.
پس از آن ،دیوارۀ داخلی رحم مجددًا شروع به رشد و نمو می کند ضخامت آن زیاد شده و در آن چین خوردگی ها،
حفرات و اندوختۀ خونی زیادی به وجود می آید.
رشد و نمو دیوارۀ داخلی تا بعد از نیمۀ دوره هم ادامه می یابد.
پس از آن ،سرعت رشد آن کم می شود ولی فعالیت ترشحی درآن افزایش می یابد.
نتیجۀ این فعالیت ها آماده شدن جدار رحم برای پذیرش و پرورش جنین است.

➢

جایگزینی

➢ اگر در حدود نیمۀ دورۀ جنسی اسپرم در مجاورت اووسیت ثانویه
قرار گیرد ،پس از تکمیل مراحل تخمک زایی لقاح صورت می
پذیرد و تخم پس از انجام تقسیماتی در لولۀ رحمی ،در یکی از
فرورفتگی های جدار رحم جایگزین می شود.
➢ جایگزینی شامل نفوذ جنین به درون جدار رحم و ایجاد رابطۀ خونی و
تغذیه ای با مادر است.
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➢ اگر لقاح صورت نگیرد
➢ اووسیت ثانویه بدون جایگزینی دفع می شود و حدود روز بیست وهشتم ،تخریب دیوارۀ داخلی و دفع خون (قاعدگی)
آغاز می شود که شروع دورۀ جنسی و چرخۀ رحمی بعدی را نشان می دهد.
➢ علت وقایع رحمی
➢ تمام وقایع گفته شده با تأثیر هورمون های جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) که از تخمدان ها ترشح می شوند
انجام می گیرد

➢ تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثل در زن

➢
➢
➢
➢
➢

هورمون های  -1هیپوتاالموس
 -2هیپوفیز پیشین
 - 3تخمدان ها
زمان وقایع متفاوت در دستگاه تولید مثلی زن را تنظیم می کنند.
تنظیم میزان این هورمون ها به صورت بازخوردی (خودتنظیم) انجام می شود

➢ در ابتدای دوره جنسی مقدار دو هورمون جنسی استروژن و پروژسترون در خون
کم است.
➢ این کمبود به هیپوتاالموس پیامی می دهد که هورمون آزادکننده ای ترشح کند.
➢ هورمون آزادکننده بخش پیشین هیپوفیز را تحریک می کند تا ترشح هورمون های
FSHو LHرا افزایش دهد.
➢ استروژن و پروژسترون باعث
➢  -1رشد دیوارۀ داخلی رحم و ضخیم شدن آن شده و با این کار ،رحم را برای
بارداری احتمالی آماده می کنند.
➢ -2همچنین با تأثیر روی هیپوتاالموس با بازخورد منفی از ترشح هورمون آزادکننده
FSHو LHمی کاهند.
➢ این بازخورد از رشد و بالغ شدن فولیکول های جدید در طول دورۀ جنسی جلوگیری
می کند.
➢ در انتهای دوره،تاثیر کاهش پروژسترون و استروژن در خون:
➢  -1روی دیوارۀ داخلی رحم تأثیر می کند .استحکام دیوارۀ داخلی رحم کاهش می یابد و در طول چند روز بعد ،تخریب می شود
و قاعدگی رخ می دهد.
➢ در انتهای دوره،تاثیر کاهش پروژسترون و استروژن در خون:
➢  -2روی هیپوتاالموس اثر کرده و ترشح مجدّد هورمون آزادکننده FSHو LHرا آغاز می کند که همان شروع دورۀ
جنسی بعدی است.
➢ استروژن در واقع دو نقش متضاد را ایفا می کند؛
➢  -1افزایش اندک آن از آزاد شدن FSHو LHممانعت می کند (بازخورد منفی)
➢  -2اما حدود روز چهاردهم دوره ،افزایش یک بارۀ آن ،محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی FSHو LHاز
هیپوفیزپیشین می شود (بازخورد مثبت).
➢ این تغییر ناگهانی در مقدار هورمون ها ،باعث می شود در تخمدان  ،باقی ماندۀ فولیکول به جسم زرد تبدیل شود
21
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➢  -1مرحلۀ فولیکولی :مربوط به نیمۀ ابتدایی
دوره است که در آن فولیکول واووسیت
درون آن رشد می کند
➢ مرحلۀ جسم زردی -مربوط به نیمۀ دوم دوره
است که با تشکیل جسم زرد آغاز می شود و با
تشکیل جسم سفید تمام می شود
➢ -2در مرحلۀ فولیکولی :در ابتدای مرحله FSHو
در انتهای مرحلهLH
➢ در مرحلۀ جسم زردی :در ابتدای مرحله LHو
در انتهای مرحلهFSH
➢  -3در مرحلۀ فولیکولی :بیشترین استروژن ترشح
می شود .ابتدا کم است و شروع به زیادشدن می
کند و در انتهای مرحلۀ فولیکولی مقدار آن کاهش
می یابد.
➢ در مرحلۀ جسم زردی :در ابتدا پروژسترون زیاد
می شود و مقدارآن خیلی زیاد می شود و در انتها
کاهش می یابد .استروژن هم مقداری باال می
رود و در انتها کاهش می یابد.
➢  -4جداکنندۀ این دو بخش ،مرحلۀ تخمک گذاری
است که در آن فولیکول به جسم زرد تبدیل
می شود.
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ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎﻣﺖ زاﯾﻰ در زﻧﺎن
مراحل گامتزایی در زن

اووسیت اولیه
اووسیت ثانویه و
نخستین گویچهی قطبی
دومین گویچهی قطبی
تخمک یا اوول

درون تخمدان قرار دارد -دیپلوئیدی است 64 -کروموزوم دوکروماتیدی دارد -در پروفاز  23 ،Iتتراد دارد.
حاصل میوز  Iو هاپلوئیدی هستند 23 .کروموزوم  2کروماتیدی دارند .فاقد تتراد میباشند .درون تخمدان
ایجاد میشوند .مقدار سیتوپالسم تخمك نابالغ بیشتر از نخستین گویچهی قطبی است.
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﻮز  IIو ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ 23 .ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﮏ ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي دارﻧﺪ .ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺘﺮاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .درون ﻟﻮﻟﻪي
ﻓﺎﻟﻮپ در ﺻﻮرت ورود اﺳﭙﺮم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻘﺪار ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﮏ ﺗﻤﺎﯾﺰﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺨﻤﮏ ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از دوﻣﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﻪي ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﻰ
ﻧﮑﺘﻪ  :اﺳﺘﺮوژن ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﭘﺮ ﺧﻮن ﺷﺪن دﯾﻮاره ي رﺣﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ  :در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوژن در ﺧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوژن در ﺧﻮن روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪارش در ﺧﻮن در ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻘﺪار
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﯽ-ﺑﺎﺷﺪ.
کمی قبل از وقوع
تخمكگذاری (اواخر
مرحلهی فولیكولی)

رشد سریع فولیکول
افزایش ترشح ناگهانی  LHو سپس  FSHاز هیپوفیز پیشین ( 2روز قبل از تخمكگذاري)
به بیشترین مقدار خود رسیدن  LHو  61( FSHساعت قبل از تخمكگذاري)
کاهش ترشح استروژن از فولیکول در حال رشد ،پس از مرحلهی طوالنی ترشح فراوان ( 6روز قبل از تخمكگذاري)
شروع ترشح پروژسترون قبل از تخمکگذاری ( 6روز قبل از تخمكگذاري)

ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎى زﻧﺎﻧﻪ

استروژن و
پروژسترون
(توسط شبكهی
آندوپالسمی
صاف از
کلسترول در
تخمدان ساخته
میشوند).

تخمک
گذاری
(مرحله
فولیکولی)

در ابتدا استروژن مانع از ترشح بیشتر  FSHو  LHمی شود.

0

اثر خود تنظیمی مثبت استروژن بر ترشح ( LHو مقدار کمتر  )FSHدر اواخر این مرحله.
پر خون و ضخیم شدن دیواره ی رحم در اثر استروژن
ترشح اندک پروژسترون در یك روز قبل از تخمك گذاری
2

کاهش ترشح  FSHو  LHطی مكانیسم خود تنظیمی منفی
نكته :این اتفاق مانع از تشكیل فولیكول جدید در این مرحله می شود.
مرحله ی
لوتئال

افزایش بیشتر ضخامت دیواره ی رحم
حفظ دیواره ی رحم
در صورت عدم لقاح اواخر این مرحله دیگر تولید نمیشوند.
در صورت عدم لقاح شروع ترشح  FSHو  LHاز هیپوفیز پیشین

24

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻫﺮاﺿﯿﺎء

درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺼﻞ  -7ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ

➢ آدمی ،زندگی را به صورت یک یاختۀ تخم آغاز می کند .تخم با تقسیم های پی در پی و گذر از مراحلی سرانجام به
جنین و نوزاد متمایز می شود.
➢

حرکت اووسیت ثانویه

➢ اووسیت ثانویه پس از تخمک گذاری از طریق انتهای شیپورمانند
(شیپور فالوپ ) وارد لوله رحم می شود
➢  -1حرکات زوائد انگشت مانند،
➢  -2انقباض دیواره و
➢  -3زنش مژک های دیواره لولۀ رحم ،اووسیت ثانویه را به
سمت رحم حرکت می دهند.
➢ لقاح

➢ با ورود مایع منی به رحم میلیون ها اسپرم به سمت اووسیت ثانویه شنا می کنند ،ولی فقط تعداد کمی از آنها در لولۀ رحم به
اووسیت می رسند.

➢ لقاح
➢ برای ورود به اووسیت باید از دو الیۀ خارجی و داخلی اطراف آن عبور کنند.
➢ الیۀ خارجی ،باقی ماندۀ یاخته های فولیکولی و الیۀ داخلی ،شفاف و ژله ای است .
➢ در حین عبور اسپرم از الیۀ خارجی ،کیسه آکروزوم پاره می شود تا آنزیم های آن الیۀ داخلی را هضم کند.
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➢

➢
➢
➢
➢
➢

لقاح
و
جدار لقاحی

لقاح موقعی آغاز می شود که غشای یک اسپرم و غشای اووسیت ثانویه با همدیگر تماس پیدا کنند.
در این زمان ،ضمن ادغام غشای اسپرم با غشای اووسیت ،تغییراتی در سطح اووسیت اتفاق می افتد که باعث
ایجاد پوششی به نام جدار لقاحی می شود.
جدار لقاحی از ورود اسپرم های دیگر به اووسیت جلوگیری می کند
جدار لقاحی توسط جسم گلژی ساخته بسته بندی می شود و حاوی مواد گلیکوپروتئینی و یون کلسیم هست.
لقاح

➢ با ورود سرِ اسپرم به اووسیت ،هسته آن به درون سیتوپالسم
وارد می شود.
➢ در همین حال ،اووسیت ثانویه ،میوز را تکمیل می کند و به
تخمک تبدیل می شود.
➢ هستۀ تخمک با هسته اسپرم ادغام می شود و یاختۀ تخم با 23
جفت کروموزوم شکل می گیرد
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➢
➢
➢
➢

➢

وقایع پس از لقاح
موروال
حدود  3۶ساعت پس از لقاح ،یاختۀ تخم تقسیمات
میتوزی را شروع می کند.
نتیجۀ آن ،ایجاد تودۀ یاخته ای است که تقریباً به اندازۀ
تخم است؛ زیرا یاخته های حاصل از تقسیم رشد نکرده
اند.
این تودۀ پریاخته ای توپر با نام موروال در لولۀ رحم
به سمت رحم حرکت می کند.

➢ بالستوسیست
➢ موروال پس از رسیدن به رحم به شکل کرۀ توخالی در آمده
و درون آن با مایعات پرمی شود.
➢ در این مرحله ،به آن بالستوسیست گفته می شود.
➢ بالستوسیست ،یک الیۀ بیرونی به نام تروفوبالست
دارد
➢ در مراحل بعدی برون شامۀ جنین (پرده کوریون)را
می سازد.
➢ کوریون به همراه بخشی از دیواره رحم جفت را
تشکیل می دهد
➢ بالستوسیست
➢ یاخته های درون بالستوسیست تودۀ یاخته ای درونی
را تشکیل می دهند.
➢ این یاخته ها حالت بنیادی دارند و منشأ بافت های
مختلف تشکیل دهندۀ جنین هستند.

27

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻫﺮاﺿﯿﺎء

درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺼﻞ  -7ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ

➢

یاخته های بنیادی

➢ یاخته های بنیادی ،یاخته هایی تخصص نیافته اند که توانایی تبدیل شدن به یاخته های متفاوتی را دارند.
➢ از تودۀ درونی الیه های زایندۀ جنینی شکل می گیرند که هرکدام منشأ بافت ها و اندام های مختلف اند.

➢

جایگزینی

➢ در ادامه یاخته های الیه بیرونی بالستوسیست ،آنزیم های
هضم کننده ای را ترشح می کنند که یاخته های جدار رحم را
تخریب کرده و حفره ای ایجاد می کنند که بالستوسیست در
آن جای می گیرد،به این فرایند جایگزینی گفته می شود.
➢ یاخته های جنین در این مرحله مواد مغذی مورد نیاز خود را
از این بافت های هضم شده به دست می آورند
➢ بعد از جایگزینی
➢ بعد از جایگزینی ،پرده های محافظت کننده در اطراف جنین
تشکیل می شوند که مهم ترین آنها درون شامۀ جنین
(آمنیون) و برون شامۀ جنین (کوریون)هستند.
➢ آمنیون در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.
➢ کوریون در تشکیل جفت و بند ناف دخالت می کند .جفت
رابط بین بند ناف و دیوارۀ رحم است.
➢
➢

هورمون HCG
((Human Chorionic Gonadotropin

➢ کوریون ،هورمونی به نام  HCGترشح می کنند که وارد خون مادر می شود و اساس تست های بارداری است.
➢ این هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون های پروژسترون از آن می شود.
➢ وجود این هورمون ها در خون از قاعدگی و تخمک گذاری مجدّد جلوگیری می کند.
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➢

تشکیل بیش از یک جنین

➢

قلو های همسان

➢ در حین تقسیمات اولیۀ تخم ممکن است یاخته های
بنیادی از هم جدا شوند ،یا تودۀ درونی بالستوسیست
به دو یا چند قسمت تقسیم شود.
➢ در این حالت ،بیش از یک جنین شکل می گیرند
که این جنین ها همسان اند.
➢ اگر این جنین ها کامالً از هم جدا نشوند ،به هم
چسبیده متولد می شوند.

➢

دوقلو یا چند قلوهای ناهمسان

➢ ممکن است تخمدان های یک فرد در یک دوره
بیش از یک اووسیت ثانویه آزاد کنند و دو یا
چند لقاح انجام شود.
➢ در این حالت ،اگر مراحل رشد و نمو در آنها
کامل شود ،دوقلو یا چند قلوهای ناهمسان متولد
می شوند که ممکن است شباهتی به هم
نداشته وحتی از لحاظ جنسیت هم متفاوت باشند.

➢  .1دوقلوهای ناهمسان چون حاصل لقاح دو تخمک و دو اسپرم به صورت جداگانه هستند ،تخم های حاصل از هرکدام
و در نتیجه جنین ها می توانند متفاوت یا مشابه باشند؛ یعنی ،هردو دختر یا هردو پسر یا یکی دختر و یکی پسر باشند.
➢  -2دوقلوهای به هم چسبیده چون حاصل یک تخم لقاح یافته هستند و در مراحل تقسیم به خوبی از هم جدا نشده
اند؛ بنابراین ،با توجه به یکسان بودن کروموزوم های آنها از لحاظ جنسیت و صفات ظاهری شبیه به هم هستند.
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➢  -3دوقلوهای همسان ،اثرانگشت یکسانی ندارند؛ چون در بروز خطوط
ظریف اثر انگشت ،فقط ژن ها دخالت ندارند و در دوران جنینی ،شرایط
محیطی و حتی استرس هم روی جنین اثر می گذارد و می تواند اثر
انگشت را تغییر دهد.
➢ فشار روحی -روانی وارد بر مادر ،فشار به نوزاد هنگام تولد ،و تفاوت در
درازی بند ناف ،می تواند روی اثرِ انگشت اثر بگذارد.

➢

ناباروری

➢ از طرف دیگر ممکن است در بعضی از زنان یا مردان ،یاختۀ جنسی تولید نشود یا به دالیلی بین اسپرم و تخمک ،لقاح
موفقی انجام نشود.
➢ در این صورت ،بحث ناباروری مطرح می شود که با روش هایی و با کمک فنّاوری ،بعضی از آنها را برطرف می کنند.
➢

کنترل ورود و خروج مواد در جفت

➢ تمایز جفت از هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع می شود ،ولی تا هفتۀ دهم ادامه دارد .
➢ بند ناف ،رابط بین جنین و جفت است که در آن سرخرگ ها خون جنین را به جفت می برند و سیاهرگ،
خون را از جفت به جنین می رساند.
➢ خون مادر و جنین در جفت به دلیل وجود پردۀ کوریون مخلوط نمی شود ،ولی می تواند بین دو طرف این
پرده مبادلۀ مواد صورت گیرد
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➢
➢
➢
➢

➢ کنترل ورود و خروج مواد در جفت
مواد مغذّی ،اکسیژن و بعضی از پادتن ها از طریق جفت به جنین منتقل می شوند تا جنین تغذیه و محافظت
شود.
مواد دفعی جنین نیز از همین طریق به خون مادر منتقل می شود.
در عین حال،عوامل بیماری زا و موادی مانند نیکوتین ،کوکائین و الکل نیز می توانند از جفت عبور کنند و
روی رشد و نمو جنین تأثیر سوء بگذارند.
با توجه به عبور مواد از جفت و تأثیر زیان آور بعضی از داروها روی رشد و نمو ،زنان باردار باید از مصرف
هرگونه دارو در دوران بارداری ،به جز با تجویز پزشک متخصص ،خودداری کنند.

➢ اگر تخمک گذاری روز چهاردهم دوره اتفاق افتاده باشد و بالفاصله لقاح رخ داده باشد ،در پایان هفتۀ چهارم بعد
از لقاح 14 ،روزاز پایان قاعدگی قبلی گذشته است و قاعدگی در فرد اتفاق نیفتاده است البته این تأخیر برای
اکثر مادران و پزشکان معنی دار است.

➢ نقش الیه های زاینده
➢ همزمان با تشکیل جفت یاخته های توده درونی الیه های زاینده
را تشکیل می دهند که از رشد و تمایز آنها بافت های مختلف
جنین ساخته می شود
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

وقایع ماه اول
در انتهای ماه اول
اندام های اصلی شروع به تشکیل شدن می کنند
ضربان قلب آغاز می شود.
ابتدا رگ های خونی و روده شروع به نمو می کنند
سپس جوانه های دست و پا ظاهر می شوند.

➢ ماه دوم
➢ در طی ماه دوم همه اندام ها شکل مشخص می گیرند
➢ انتهای سه ماه اول

➢ اندام های جنسی مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدنی قابل
تشخیص می شود.
➢ سه ماهه دوم و سوم
➢ در سه ماهه دوم و سوم  ،جنین به سرعت رشد می کند و اندام های
آن شروع به عمل می کنند به طوریکه در انتهای سه ماهه سوم قادر
است در خارج از بدن مادر زندگی کند.

➢ ساختار جفت و رگ های آن
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➢

صوت نگاری( سونوگرافی)

➢ در این روش تشخیصی ،از امواج صوتی با بسامد (فرکانس) باال استفاده می کنند.
➢ این امواج برخالف اشعۀ  Xکه در رادیولوژی از آن استفاده می شود ،برای جنین ضرری ندارد.
➢ امواج را با کمک دستگاهی به درون بدن می فرستند و بازتاب آنها را دریافت کرده به صورت تصویر ویدئویی
نشان می دهند.
➢ کاربرد های صوت نگاری
( سونوگرافی)
➢  -1تشخیص بارداری در ماه اوّل،
➢ -2اندازه گیری ابعاد جنین
➢  -3برای تعیین سن،
➢ -4جنسیت جنین،
➢  -5سالم بودن جنین از لحاظ حرکتی و عملکرد بعضی از
اندام ها مثل قلب
➢ از جمله مواردی است که در صوت نگاری ،مشخص
می شود.

➢ وقتی قاعدگی در موعد مقرر یا در حد انتظار رخ ندهد ،عالمت بارداری است.
➢ چون تخمک گذاری و لقاح ،عالمت مشخص و خاصی ندارند ولی شروع قاعدگی برای شخص کامالً مشخص است و
معموالً در نیمۀ دورۀ جنسی شخص ،تخمک گذاری انجام می شود و لقاح بعد از تخمک گذاری رخ می دهد .بنابراین،
محاسبات آن دقیق تر انجام می شود.
➢  14روز ابتدای دوره که هنوز تخمک گذاری انجام نشده است را به آن اضافه می کنند؛ یعنی ،اگر دوران بارداری را
همان  9ماه حساب کنیم و  14روز را به آن اضافه نماییم 284 ،روزمی شود .البته مدت زمان بارداری پس از لقاح
همان 38هفته یا  2۶۶روز است.
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➢ تولد زایمان
➢ در ابتدا سر جنین به سمت پایین فشار وارد کرده و کیسۀ
آمنیون را پاره می کند.
➢ در نتیجه ،مایع آمنیوتیک یک مرتبه به بیرون رانده می
شود .خروج این مایع ،نشانۀ نزدیک بودن زایمان است.
➢ هورمون ها در این مرحله نقش اساسی دارند؛ از جمله
اکسی توسین که ماهیچه های دیوارۀ رحم را تحریک می
کند ،تا انقباض آغاز شود و در ادامه ،دفعات و شدت
انقباض را مرتباً بیشتر می کند.
➢ به همین دلیل ،پزشکان برای سرعت دادن به زایمان
اکسی توسین را به مادر تزریق می کنند شروع انقباض
ماهیچه های رحم با دردهای زایمان همراه است.

➢
➢

➢
➢
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دهانۀ رحم در هربار انقباض ،بیشتر باز می شود و سر جنین
بیشتر به آن فشار می آورد.
با افزایش انقباضات ترشح اکسی توسین با بازخورد مثبت
افزایش یافته و باعث می شود نوزاد آسان تر و زودتر از رحم
خارج شود.
به طور طبیعی ابتدا سر و سپس بقیۀ بدن از رحم خارج می شود.
در مرحلۀ بعد با ادامۀ انقباض رحم ،جفت و اجزای مرتبط با
آن ،از رحم خارج می شود
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➢

نقش دیگر اکسی توسین

➢ هورمون اکسی توسین ،عالوه بر تأثیر در زایمان ،ماهیچۀ صاف غدد
شیری را نیز منقبض می کند تا خروج شیر انجام شود.
➢ البته تحریک گیرنده های موجود در غدد شیری با مکیدن نوزاد ،اتفاق
می افتد و از طریق بازخورد مثبت ،تنظیم می شود.
➢ مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون ها و افزایش تولید و ترشح
شیر می شود.

➢ تنظیم تولید اکسی توسین
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➢

➢
➢
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اساس تولید مثل جنسی در همۀ جانوران مشابه است.
 -1چگونگی انجام
 -2مراحل تولید مثل
 -3حفاظت از جنین
 -3تغذیۀ جنین
تفاوت هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
لقاح
الف -لقاح خارجی

در آبزیان مثل ماهی ها ،دوزیستان و بی مهرگان آبزی لقاح
خارجی دیده می شود.
در این روش ،والدین گامت های خود را در آب می ریزند و لقاح
در آب صورت می گیرد.
برای افزایش احتمال برخورد گامت ها ،والدین تعداد زیادی گامت
را هم زمان وارد آب می کنند.
حفاظت جنین فقط به وسیله الیه ژله ای چسبناک می باشد.
شرایط لقاح خارجی
برای هم زمان شدن ورود گامت ها به آب عوامل
متعددی دخالت دارد از جمله
 -1دمای محیط
 -2طول روز
 -3آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا ماده
 -4بروز بعضی رفتارها مثل رقص عروسی در ماهی ها
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

ب -لقاح داخلی
در جانوران خشکی زی و بعضی از آبزیان دیده می شود.
در این جانوران ،اسپرم وارد دستگاه تولید مثلی فرد ماده می شود .
لقاح در بدن فرد ماده انجام می شود.
انجام این نوع لقاح ،نیازمند دستگاه های تولید مثلی با اندام های
تخصص یافته است
ب -لقاح داخلی

➢ در اسبک ماهی جانور ماده ،تخمک را به درون حفره ای در
بدن جنس نر منتقل می کند.
➢ لقاح در بدن نر انجام می شود و جنس نر ،جنین ها را در
بدن خود نگه می دارد ،پس از طی مراحل رشد و نمو،
نوزادان متولد می شوند.
➢ بکرزایی
➢ نوعی از تولید مثل جنسی است و برای مثال ،در زنبور عسل و بعضی
مارها دیده می شود.
➢ در این روش ،فرد ماده گاهی اوقات به تنهایی تولید مثل می کند.
➢

بکرزایی به دو روش انجام می شود

➢ الف -تخمک بدون انجام لقاح شروع به تقسیم می کند و موجود هاپلوئید
را به وجود می آورد مانند زنبورها
➢ اسبک ماهی نر در حال زایمان
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➢

بکرزایی دیپلوئید

➢ ب -از روی کروموزوم های تخمک یک نسخه ساخته می شود تا
کروموزوم های تخمک دو برابر شوند و سپس شروع به تقسیم می
کند و موجود دیپلوئیدرا به وجود می آورد
➢

مثال برای نرماده (هرمافرودیت)

➢ در این جانوران ،یک فرد هر دو نوع دستگاه تولید مثلی نر و
ماده را دارد.
➢ -1در کرم های پهن مثل کرم کبد ،هر فرد تخمک های خود را
بارور می کند

➢

مثال برای نرماده (هرمافرودیت)

➢ کرم کبد

➢ کرم خاکی

➢  -2در کرم های حلقوی ،مثل کرم خاکی ،لقاح دو طرفی انجام می شود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم
قرار می گیرند ،اسپرم های هر کدام تخمک های دیگری را بارور می سازد.
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➢

تغذیه و حفاظت جنین

➢ مواد غذایی مورد نیاز جنین تا چند روز پس از لقاح و
تشکیل تخم از اندوختۀ غذایی تخمک تأمین می شود.
➢ این اندوخته مخلوطی از مواد مغذی متفاوت است.
➢ اندازۀ تخمک در جانوران مختلف بستگی به میزان
اندوخته دارد.
➢ تخم با اندوخته زیاد
➢ در جانوران تخم گذار اندوخته غذایی تخمک زیاد است؛
زیرا در دوران جنینی ارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود
ندارد

➢

تخم با اندوخته غذایی کم

➢ در پستانداران به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین و در ماهی ها و دوزیستان به علت دوره جنینی کوتاه میزان
این اندوخته کم است.
➢ حفاظت جنین در لقاح خارجی
➢

➢
➢
➢
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در جانورانی که لقاح خارجی دارند تخمک دیواره ای چسبناک
و ژله ای دارد که پس از لقاح تخم ها را به هم می
چسباند.
این الیۀ ژله ای
 -1ابتدا از جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت
می کند
 -2سپس به عنوان غذای اولیۀ مورد استفادۀ جنین قرار
می گیرد
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻫﺮاﺿﯿﺎء

درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺼﻞ  -7ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ

➢
➢
➢
➢
➢

➢

حفاظت جنین در لقاح داخلی
الف) در جانوران تخم گذار
وجود پوستۀ ضخیم در اطراف تخم از جنین محافظت می کند.
برای محافظت بیشتر در خزندگانی مثل الک پشت تخم ها با ماسه و خاک پوشانده می شوند.
پرندگان روی تخم ها می خوابند .

الف) در پستانداران تخم گذار

➢ پستاندار تخم گذاری مثل پالتی پوس ،تخم را در بدن خود
نگه می دارد و چند روز مانده به تولد نوزاد ،تخم گذاری می
کند و روی آنها می خوابد تا مراحل نهایی رشد و نمو طی
شود
➢
➢
➢

➢
➢

ب -حفاظت جنین در پستانداران کیسه دار
کانگورو :جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز
می کند.
به دلیل مهیا نبودن شرایط به صورت نارس متولد می شود و
خود را به درون کیسه ای که بر روی شکم مادر است می
رساند.
در آنجا ضمن حفاظت ،از غدد شیری درون آن تغذیه می کند
تا مراحل رشد و نمو را کامل کند.
ج -حفاظت جنین در پستانداران جفت دار

➢ در پستانداران جفت دار ،جنین درون رحم مادر رشد و نمو را
آغاز و از طریق اندامی به نام جفت با خون مادر مرتبط می
شود از آن تغذیه می کند .
➢ نوزاد پس از تولد از غدد شیری مادر تغذیه می کند تا زمانی که
بتواند به طور مستقل به زندگی ادامه دهد.
40

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻫﺮاﺿﯿﺎء

درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺼﻞ  -7ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
ﺗﺎرﯾﺦ :

وﻗﺖ  :دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت15 :

ﻣﻮﺿﻮﻉ

 .1در اﻧﺴﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺣﻔﻆ دﯾﻮاره ي رﺣﻢ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 LH (1و F SH
 (4اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 F SH (3و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 LH (2و اﺳﺘﺮوژن
ﻣﺤﺮك
ِ
ﻫﻮرﻣﻮن
ِ
.2
 (1اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻢ

 ، .........در ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (3ﮐﺎﻫﻨﺪة ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
 (2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﮐﺒﺪي

 (1ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 (3ﻟﻮﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه

 (2اﺳﺘﺮوژن
 (4ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ

 (4رﺷﺪ ﺟﺴﻢ زرد

 .3ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺮﺧﻪ ي ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺪام
ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

؟

 .4در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺎﻣﺖ زاﯾﯽ در اﻧﺴﺎن ،ﻫﺴﺘﮥ ..................
 (1اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارد.
 (2ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎده ،ﺑﯿﺶ ازﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ  DN Aدارد.
 (3اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  DN Aﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ.
 (4اووﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ,ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد.

 .5در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺎﻣﺖ زاﯾﯽ در اﻧﺴﺎن ،ﻫﺴﺘﮥ . ..................
 (1اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارد.
 (2ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎده ،ﺑﯿﺶ ازﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﻪ ي ﻗﻄﺒﯽ  DN Aدارد.
 (3اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  DN Aﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ.
 (4اووﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد.

 .6ﮐﺪام ﯾﮏ ،ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن زﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ )ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ(
 (4ﭘﺎدﺗﻦ
 (3اﻧﯿﺪرازﮐﺮﺑﻨﯿﮏ
 (2اﺳﺘﺮوژن
 (1ﮔﻠﻮﮐﺎﮔﻮن

ﻟﻮﺗﺌﺎل اﻧﺴﺎن ،در ..................
ِ
اول ﻣﺮﺣﻠﻪي
 .7ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘﮥ ِ
 (1رﺣﻢ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن دﯾﻮاره ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
 (2ﺗﺨﻤﺪان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺟﺴﻢ زرد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 (3ﺧﻮن ،ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 (4ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻫﻮرﻣﻮن  LHﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 .8در ﺑﺪن دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮥ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺳﻠﻮﻟﯽ  ..................ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 (3ﺑﺎ دو
 (2ﺑﺎ ﯾﮏ
 (1ﺑﺎ ﭼﻨﺪ

 .9در اﻧﺴﺎن ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﮏﮔﺬاري ﮐﺪام از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
 (1ﯾﮏ اوول و ﺳﻪ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام  23ﮐﺮوﻣﻮزوم دو ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي دارﻧﺪ.
 (2ﯾﮏ اوول و ﺳﻪ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام  23ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﮏ ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي دارﻧﺪ.
 (3ﯾﮏ اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﯾﮏ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام  23ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﮏ ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي دارﻧﺪ.
 (4ﯾﮏ اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﯾﮏ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام  23ﮐﺮوﻣﻮزوم دو ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي دارﻧﺪ.
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ﺻﻔﺤﻪ 2
 .10ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ،وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 (1ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺒﺐ ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن دﯾﻮارة رﺣﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 (2اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺗﺮﺷﺢ  LH ،F SHﺗﺨﻤﺪان را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (3ﭘﺎﺳﺦ ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎد اﺳﺘﺮوژن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ  LHاﺳﺖ.
 (4ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان  ،LHﺳﺒﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮزي ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .11ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻟﻮﺗﺌﺎل ،ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺪام ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟
 (3اﺳﺘﺮوژن و F SH
 (2ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و LH
LH , F SH (1
 (4اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون

 .12ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ زﻧﺎن.................. ،
 (1اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻮﻟﮥ ﻓﺎﻟﻮپ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺨﻤﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارة رﺣﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.
ِ
ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﺗﺨﻤﺪان،
ِ
 (2در اواﺧﺮ دورة
 (3ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ،ﻫﺪف ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺎزﻧﺪة ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (4ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ،ﺗﺮﺷﺢ اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.

 .13در ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮي ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ داروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺎﻻ از اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در روز ﭘﻨﺠﻢ ﭼﺮﺧﮥ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
..................
 (1ﻣﯿﺰان  LH , F SHﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 (2از رﺷﺪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.
ﺳﻠﻮل زاﯾﻨﺪة ﮔﺎﻣﺖ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ِ
 (3اوﻟﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮزي
 (4ﺟﺴﻢ زرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ و دﯾﻮارة رﺣﻢ ،ﺿﺨﯿﻢ و ﭘﺮ ﺧﻮن ﮔﺮدد.

 .14در اﻧﺴﺎن ،اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮن  ..................ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ  ..................ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
 (1ﭘﺮوژﺳﺘﺮون LH -از ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ
 (2اﺳﺘﺮوژن LH -در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ
 (3ﮐﻮرﺗﯿﺰول -ﻣﺤﺮك ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ از ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ
 (4اﺳﺘﺮوژن F SH -در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻟﻮﺗﺌﺎل
 .15ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺴﺎن ،در  ..................ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 (2ﺟﺴﻢ ﮔﻠﮋي
 (1رﯾﺒﻮزوم
 (4ﺷﺒﮑﮥ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ زﺑﺮ
 (3ﺷﺒﮑﮥ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﺻﺎف
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ﺗﺎرﯾﺦ :

وﻗﺖ  :دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت15 :

ﻣﻮﺿﻮﻉ

}

.1ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ )اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاري
دﯾﻮارة رﺣﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
.2ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،LH 4ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﺟﺴﻢ زرد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻟﻮﺗﺌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ از ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:
ﻣﺤﺮك اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻢ در ﻫﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ .اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺳﺎﺧﺘﻪ
ِ
ﻫﻮرﻣﻮن
ِ
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ،
ﺷﺪه و در ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﺴﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز از ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﺴﯿﻦ آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ) (2و ) :(3ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺒﺪي و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺰاﯾﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ « ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻮﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه )  (LHو ﻣﺤﺮك
ِ
.3ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه »ﮐﺪام
ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ )  (F SHﮐﻪ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري )ﺣﺪود روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ( اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﺳﺘﺮوژن در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
.4ﮔﺰﯾﻨﻪ 1
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺎده و ﻧﺮ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
اووﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ
 2 nﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰ ﻨﻪ ﻫﺎ:
ﻣﯿﻮز I
DN
A
23
(n
=
23
)
ﺑﺎ
اﺳﺖ
اﺑﺮ
ﺮ
ﺑ
ﺗﻌﺪاد
ﻌﻨﯽ
دارد
ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪی
ﺗﮏ
ﮐﺮوﻣﻮزوم
،
ﻣﺎده
ﮔﺰ ﻨﮥ ) :(2ﮔﺎﻣﺖ
ﮔﻮﯾﭽﻪ اول
 nﻣﻀﺎﻋﻒ
اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
 23ﻋﺪد وﻟﯽ ﮔﻮ ﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ) 23 ،(n = 23ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻌﻨﯽ  46ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪ و DN A
ﻣﯿﻮز II
دارد.
ﮔﺰ ﻨﮥ ) :(3اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮ ﻪ و ﮔﻮ ﭽﻪ ی ﻗﻄﺒﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ 23 ،ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻌﻨﯽ  46ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪ و
 nﺳﺎده
 DN Aدارﻧﺪ.
ﮔﺰ ﻨﮥ ) :(4اووﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ،دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد.
.5ﮔﺰﯾﻨﻪ 1
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺎده و ﻧﺮ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
اووﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ
 2 nﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰ ﻨﻪ ﻫﺎ:
ﻣﯿﻮز I
ﮔﺰ ﻨﮥ ) :(2ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎده ) 23 ،(n = 23ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﮏ ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪی دارد ﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد  DN Aﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﭽﻪ اول
 nﻣﻀﺎﻋﻒ
اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
 23ﻋﺪد وﻟﯽ ﮔﻮ ﭽﻪ ی ﻗﻄﺒﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ) 23 ،(n = 23ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻌﻨﯽ  46ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪ و DN A
ﻣﯿﻮز II
دارد.
ﮔﺰ ﻨﮥ ) :(3اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮ ﻪ و ﮔﻮ ﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ 23 ،ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻌﻨﯽ 46ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪ و
دارﻧﺪ.
ﮔﺰ ﻨﮥ ) :(4اووﺳﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ،دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد.
.6ﮔﺰﯾﻨﻪ  3اﻧﯿﺪرازﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﻏﺸﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ  C O2ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن را ﺑﺎ  H2 Oﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده
و  H2 C O3اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﮔﻠﻮﮐﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ و در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2اﺳﺘﺮوژن ﯾﮏ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن زﻧﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

}

DN A

 nﺳﺎده

ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن )از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ،ﻟﻨﻒ و ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ( ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
.7ﮔﺰﯾﻨﻪ  3اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب زﯾﺴﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ (1) :ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮاره ي رﺣﻢ از ﺣﺪود روز  5ﺗﺎ ﺣﺪود روز
 ،26ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ (2) .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺟﺴﻢ زرد ﺗﺎ ﺣﺪود روز  26اداﻣﻪ دارد و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ ) (3در اﻧﺘﻬﺎي
ﻫﻔﺘﻪ ي اول ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻟﻮﺗﺌﺎل )ﺣﺪود روز  ،(22ﺟﺴﻢ زرد ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه ي ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
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ﺻﻔﺤﻪ 3
.8ﮔﺰﯾﻨﻪ 2
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺮوﻣﻮزم  Xﻣﺜﻞ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ و ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  (4و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داراي دو ﮐﺮوﻣﻮزم  Xﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﯿﮑﺮي
)ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ( ﻫﺴﺘﻨﺪ )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  (3و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺮوﻣﻮزم  Xرا در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي ﻣﺨﻄﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻫﺴﺘﻪ دارﻧﺪ )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  .(1ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﯿﻮزي در ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي »ﭘﺮوﻓﺎز ﻣﯿﻮز «I
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎﻣﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪي ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﮥ .(2
.9ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ،ﺳﻠﻮل زاﯾﻨﺪة ﺗﺨﻤﮏ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر  ،LHﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز اول ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اووﺳﯿﺖ
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﮥ ﻗﻄﺒﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ) .در واﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اووﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮔﺬاري!(  -ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﻮز  Iاز ﻟﺤﺎظ ﻋﺪد ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻧﺼﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي دوﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪي دارﻧﺪ.
.10ﮔﺰﯾﻨﻪ  3در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎد اﺳﺘﺮوژن ،ﺗﺮﺷﺢ  LHﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد .ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ) از ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد(.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:

ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ،ﺗﺮﺷﺢ اﺳﺘﺮوژن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و در اﺛﺮ آن دﯾﻮارة رﺣﻢ ،ﺿﺨﯿﻢ و ﭘﺮ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﻮن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺗﺮﺷﺢ  LHو  F SHﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻧﻪ ﺗﺨﻤﺪان( را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان  LHﺳﺒﺐ ﺗﮑﻤﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮزي ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
.11ﮔﺰﯾﻨﻪ  1در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻟﻮﺗﺌﺎل ،اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه از ﺟﺴﻢ زرد ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و اﯾﺠﺎد
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺗﺮﺷﺢ  LH , F SHرا ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد.
.12ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن ﮐﻪ از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،روي ﺧﻮد ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(1ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ از ﻧﻮع ﺻﺎف اﻧﺪ .
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(2ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ دﯾﻮارة رﺣﻢ ﺑﻪ اواﺧﺮ دوره ي ﻟﻮﺗﺌﺎل ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ) .روز (26
ﮔﺰﯾﻨﮥ ) :(4در ﻣﻮرد ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري اﺳﺖ.
.13ﮔﺰﯾﻨﻪ  2داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﯾﺎدي از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎرداري( ،ﺑﺎ اﺛﺮ
ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ  LH , F SHاز ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از
رﺷﺪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﻮي ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
.14ﮔﺰﯾﻨﻪ  2در ﺣﺪود ﻧﯿﻤﮥ دورهي ﺟﻨﺴﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ  LHاز ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
.15ﮔﺰﯾﻨﻪ  3در ﻓﻮﻟﯿﮑﻮلﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ،ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ) اﺳﺘﺮوژن( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﻠﻮل ،وﻇﯿﻔﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ي ﺷﺒﮑﮥ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﺻﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎدآوري :وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﺻﺎف:
 (1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي
 (2ﺳﻢزداﯾﯽ در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮐﺒﺪي
 (3ذﺧﯿﺮه و آزاد ﺳﺎزي ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎ

4 -1
3 -6
1 -11
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4 -2
3 -7
3 -12

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﺪي آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮐﺪ428830 :
2 -3
2 -8
2 -13

1 -4
4 -9
2 -14

1 -5
3 -10
3 -15

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه زﻫﺮاﺿﯿﺎء

