
لولھ گوارش و حفرات بدن



لولھ ای بر روی لولھ دیگر

 تشکیل لولھ عصبی(ھفتھ سوم و چھارم(
چین خوردن اندودرم و تشکیل لولھ گوارش

تقسیم مزودرم صفحھ جانبی
 دور لولھ گوارش(الیھ احشایی(
 چین ھای طرفی(الیھ جداری(

حفره اولیھ و ممتد بدن



تشکیل حفره بدن

 تقسیم مزودرم(پایان ھفتھ سوم(

سوماتوپلور(الیھ جداری صفحھ جانبی و اکتودرم(

اسپلنکوپلور(الیھ احشایی و اندودرم زیرین  (

)چین ھای طرفی جدار بدن(طول ھفتھ چھارم 
الیھ جداری، اکتودرم و سلول ھایی از سومیت مجاور

ھمزمان چین خوردگی شکمی اندودرم برای تشکیل لولھ گوارش
تا انتھای ھفتھ چھارم 

چین خوردگی سری دمی 
خمیگی رویان

مجرای زرده ای در ظناب نافی تا ماه دوم و سوم
حفره بدن، لولھ گوارش، الیھ ھای جداری و احشایی مزودرم صفحھ جانبیدر محل اتصال لولھ گوارش بھ جدار خلفی در یک امتداد 

.قرار می گیرند



غشاھای سروزی

تبدیل سلول ھای الیھ جداری بھ مزوتلیوم
:جدار بیرونی حفرات

صفاقی
جنبی
پریکاردی

تبدیل سلول ھای الیھ  احشایی بھ الیھ احشایی سروزی
پوشش ارگان ھای شکمی
ریھ ھا
قلب

قرارگیری الیھ ھای احشایی و جداری بھ صورت مزانتر پشتی در امتداد ھم
آویزان نگھ داشتن لولھ گوارش از جدار خلفی شکم
مزانتر پشتی از حد تحتانی پیشین روده تا انتھای پسین روده
مزانتر شکمی از انتھای پیشین روده تا بخش فوقانی دئودنوم
 بلوک مزودرمی تشکیل دھنھ بافت ھمبند کبد و تاندون مرکزی دیافراگم(از نازک شدن دیواره عرضی(
 مزانترھا حاوی عروق خونی و اعصاب ھستند



نقایص جدار شکمی بدن

 اکتوپی قلب(قفسھ سینھ(
 گاستروشیزی(شکم(
 اکستروفی مثانھ(لگن(

 عدم برگشت روده ھا(امفالوسل(

 انتھای تحتانی استرنوم تا ناحیھ فوقانی شکم(پنتالوژی کانترل(
اکتوپی قلب

نقایص دیافرگم در قدام
عدم وجود پریکارد

نقص استرنوم و جدار شکم
گاستروشیزی و امفالوسل ثانویھ



نقایص جدار شکمی بدن

گاستروشیزی
بیشتر در سمت راست
 تولد ١٠٠٠٠در  ٣.۵(در حال افزایش(
اولتراسوند و آلفافیتوپروتئین
عدم ارتباط با ناھنجاری کروموزومی
تماس روده ھا با آمنیون
ولوولوس و کم خونی



نقایص جدار شکمی بدن

اکستروفی مثانھ یا کلواک
اپی اسپادیاس



نقایص جدار شکمی بدن

پوشیده با آمنیون
٢.۵  تولد ١٠٠٠٠در
١۵ %با نقایص کروموزومی
نقایص شدید قلب و لولھ عصبی
مرگ و میر باال
افزایش آلفا فیتوپروتئین



دیافراگم و قفسھ سینھ

دیواره عرضی بین قفسھ سینھ و ساقھ کیسھ زرده
بافت مزودرمی احشایی احاطھ کننده قلب
با رشد و خمیدگی سری بین قفسھ سینھ و شکم
سوراخ ھای بزرگ

مجاری پریکاردی صفاقی

رشد جوانھ ریھ در جھت دمی طرفی
گسترش در مجاری پریکاردی صفاقی

پریکاردی  - در خلف چین ھای جنبی
ابتدا بھ شکل ستیغ
  در نھایت دو بخش جداری و احشایی
)جنب و پریکارد(
  وریدھای کاردینال مشترک وعصب فرنیک
درون این غشاھا
 



دیافراگم و قفسھ سینھ

دیواره عرضی بین قفسھ سینھ و ساقھ کیسھ زرده
بافت مزودرمی احشایی احاطھ کننده قلب
با رشد و خمیدگی سری بین قفسھ سینھ و شکم
سوراخ ھای بزرگ

مجاری پریکاردی صفاقی

رشد جوانھ ریھ در جھت دمی طرفی
گسترش در مجاری پریکاردی صفاقی

پریکاردی  - در خلف چین ھای جنبی
ابتدا بھ شکل ستیغ
  در نھایت دو بخش جداری و احشایی
)جنب و پریکارد(
  وریدھای کاردینال مشترک وعصب فرنیک
درون این غشاھا
 



تشکیل دیافراگم

ارتباط حفره جنب با شکم
مجاری پریکاردی صفاقی
چین ھای ھاللی جنبی صفاقی
گسترش در جھت داخلی و شکمی
اتصال بھ مزانترمری و دیواره عرضی تا ھفتھ ھفتم
تشکیل غشاھای جنبی صفاقی و بستھ شدن مجرا
 گردنی ۵تا  ٣نفوذ میوبالست ھا از سومیت ھای
تشکیل بخش عضالنی دیافراگم



تشکیل دیافراگم

عناصر دخیل در تشکیل دیافراگم
)تشکیل تاندون مرکزی(دیواره عرضی ١.
دو غشای جنبی صفاقی٢.
گردنی ۵-٣اجزای عضالنی سومیت ٣.
)ستون ھای دیافراگم(مزانتر مری ۴.

 ۴ھفتھ:
دیواره عرضی مقابل سومیت ھای گردنی

اعصاب فرنیک از طریق چین ھای جنبی پریکاردی وارد دیواره شوند
در انتھا از درون پریکارد لیفی

 ۶در ھفتھ:
در حدود مھره ھای توراسیک

رشد بخش پشتی جنین

  شروع ماه سوم
حدود مھره اول کمری



فتق ھای دیافراگمی

فتق دیافراگمی مادرزادی
ناھنجاری شایع 

٢٠٠٠در  ١
عدم بستھ شدن مجاری پریکاردی صفاقی

در چپ% ٩٠- ٨۵
ورود روده، معده، طحال و کبد بھ قفسھ سینھ

جلو راندن قلب
ھایپوپالزی ریھ

مرگ% ٧۵

فتق اطراف جناغی
ضعف عضالنیمعموال در بخش قدامی

قوس روده از بخش جناغی دنده ای بھ قفسھ سینھ می رود

فتق مروی
کوتاه بودن مری

تحت فشار قرار گرفتن معده در سطح دیافراگم


