
گنادھا و مجاری تناسلی

دستگاه ژنیتال



دستگاه تناسلی

نقش بسیاری از ژن ھا در تمایز جنسی
کلید دی مورفیسم جنسی ژنSRY  )روی )ژن تعیین کننده بیضھYp11 
 در غیابSRY تمایز بھ سمت جنس مونث



گنادھا

ھفتھ ھفتم
 تکثیر اپیتلیوم و متراکم شدن مزانشیم(ستیغ ھای تناسلی یا گنادال(



گنادھا

  ظھور سلول ھای جنسی در ھفتھ ششم در ستیغ تناسلی
PGCs   از اپی بالست بھ کیسھ زرده، بھ گناد و سپس ستیغ تناسلی
)القای تمایز گناد بھ تخمدان و بیضھ(



گنادھا

 تزاید اپیتلیوم ستیغ و نفوذ بھ مزانشیم زیرین و ایجاد طناب ھای جنسی ابتدایی
اتصال طناب ھا بھ اپیتلیوم در ھر دو جنس و عدم تفکیک جنسیت
گنادھای تمایز نیافتھ



تمایز گناد اولیھ بھ بیضھ
 ژنوتیپXY

PGCs  بیانSRY  
ادامھ تزاید طناب ھای اولیھ  و نفوذ بھ عمق مدوال و تشکیل طناب ھای مدوالری یا بیضھ ای
 شبکھ یا رت تستیس(تشکیل شبکھ ای از نوارھای سلولی در ناف بیضھ(
 تونیکا آلبوژینھ(تشکیل الیھ ای بافت ھمبند فیروز بین طناب ھای بیضھ و اپیتلیوم سطحی(
 طناب ھا نعلی شکل شده و در امتداد شبکھ بیضھ قرار می گیرند 4ماه
 سلول ھای زایای بدوی و سلول ھای سرتولی(طناب ھا(
 مزانشیمی ستیغ گنادی(سلول ھای الیدیگ بین طناب ھا  (



بیضھ

ادامھ تمایز بیضھ
 تولید تستوسترون توسط سلول ھای الیدیگ   8ھفتھ
تمایز مجاری تناسلی و ارگان ھای تناسلی خارجی
مجرادار شدن طناب ھا در زمان بلوغ
اتصال بھ لولھ ھای شبکھ بیضھ
 باقیمانده مجاری مزونفروس(مجاری وابران(



تمایز گناد اولیھ بھ تخمدان

 بدون حضورYتبدیل طناب ھای اولیھ بھ خوشھ ھای سلولی نامنظم ،
قرارگیری سلول ھای زایای بدوی در خوشھ ھا و اشغال مدوالی تخمدان
ناپدید شدن طناب ھا و جایگزینی آن ھا با استرومای رگدار و تشکیل مدوالی تخمدان
  ادامھ تکثیر اپیتلیوم سطحی
 تشکیل طناب ھای قشری و نفوذ اندک بھ مزانشیم زیرین 7ھفتھ
 سلول ھای فولیکولی(ماه سوم تقسیم طناب ھا بھ خوشھ ھای سلولی و دربرگرفتن اوگونیوم(
تشکیل فولیکول بدوی



اثر سلول ھای زایای بدوی روی گناد تمایزنیافتھ



مجاری تناسلی

تمایز نیافتھ
 ولف(مجاری مزونفروس  (
 اینواژیناسیون طولی اپیتلیوم سطح قدامی طرفی ستیغ ادراری تناسلی) مولر(مجاری پارامزونفروس



مجاری تولید مثلی

 انتھای دمی ادغام شده مجاری مولر بھ سمت جدار خلفی سینوس ادراری تناسلی برجستھ شده
 تکمھ سینوسی را ایجاد می کند



مجاری تولید مثلی مذکر

تستوسترون
مجاری کلیوی مزونفروس
 لولھ ھای اپی ژنیتال(لولھ ھای دفعی اولیھ و اصلی(
در تماس با شبکھ بیضھ و تشکیل مجاری وابران بیضھ
 تحلیل پارامزونفریک بھ جز اپندیکس تستیس(انتی مولرین ھورمون سلول ھای سرتولی(



مجاری تولید مثلی مونث

 غیاب تستوسترون و انتی مولرین ھورمون(حضور استروژن(
تکامل مجاری پارامزونفریک

سھ بخش
بخش عمودی سری1.
بخش افقی گذرنده از مجاری مزونفریک2.
بخش انتھایی ادغام شونده  3.







تشکیل واژن







دستگاه تناسلی خارجی

مرحلھ تمایز نیافتھ
در ھفتھ سوم مھاجرت مھاجرت مزانشیم ناحیھ  شیار اولیھ بھ اطراف غشای کلواکی
تشکیل چین ھای کلواکی
در بخش سری تکمھ تناسلی
چین ھای پیشابراھی و چین ھای مقعدی
برآمدگی تناسلی
 برآمدگی اسکروتال و لبیا ماژور(در اطراف چین ھای پیشابراھی(
ھفتھ ششم ؟





دستگاه تناسلی خارجی در مذکر

ترشح تستوسترون از بیضھ جنین
 فالوس(طویل شدن تکمھ تناسلی(
 صفحھ پیشابراھی منشاء اندودرمی
 3پایان ماه (ادغام چین ھای پیشابراھی(
 4ماه (انتھای دیستال پیشابراه منشاء اکتودرمی   (







دستگاه تناسلی خارجی در مذکر

استروژن
 کلیتوریس(تکمھ نتاسلی(
 لبیا مینور(چین ھای پیشابراھی(
 لبیا ماژور(برآمدگی تناسلی(
 وستیبول(باز ماندن ناودان ادراری تناسلی(







نزول بیضھ 

 در ناحیھ شکم(خلف صفاقی(
 کانال اینگوئینال)cm4 حلقھ سطحی و عمقی(
 پایان ماه دوم(مزانتر ادراری تناسلی(
تحلیل مزونفروس و تبدیل مزانتر ادراری تناسلی بھ رباط تناسلی دمی
 گوبرناکولوم(مزانشیم قطب دمی بیضھ(
 پیش از نزول، خاتمھ بین عضالت مایل شکم
  نزول بیضھ
 تشکیل بخش خارج شکمی گوبرناکولوم
فشار داخل شکمی



نزول بیضھ

 اینگوئینال( 12ھفتھ(
 عبور از کانال اینگوئینال( 28ھفتھ(
 درون اسکروتوم( 33ھفتھ(

 فاسیا اسپرماتیک خارجی(عضلھ مایل خارجی(
 عضلھ و فاسیای کرماستریک(عضلھ مایل داخلی(
 فاسیا اسپرماتیک خارجی(فاسیای عرضی(
 تونیکا واژینالیس(زائده واژینالیس(



فتق و کریپتورکیدیسم



نزول تخمدان 

نزول کم
قرارگیری در زیر لبھ لگن حقیقی
 رباط آویزان کننده تخمدان(رباط تناسلی سری(
 رباط گرد رحمی تا درون لبیا ماژور )رباط اصلی تخمدان و رباط گرد رحمی(رباظ تناسلی دمی

.کشیده می شود


