Budowa układu rozrodczego
Cechy płciowe

Jajnik

Jądro

 Oba układy posiadają tak zwane Gonady czyli narządy wytwarzające

komórki płciowe zwane Gametami
 W męskim układzie rozrodczym są to jądra produkujące plemniki
 W żeńskim układzie rozrodczym są to jajniki produkujące komórki
jajowe (w trakcie rozwoju nazywane oocytami)

Jajowód

Nasieniowód

 Gamety są wyprowadzane z gonad za pomocą nasieniowodów

u mężczyzn i jajowodów u kobiet
 U kobiet zapłodnienie ma miejsce właśnie w jajowodzie gdzie
do komórki jajowej musi dostać się plemnik i z nią połączyć

Pęcherzyk
nasienny

Prostata

Prącie

Cewka Moczowa
 Plemniki przechodzą z nasieniowodów do cewki moczowej i przez jej
zewnętrzną część znajdującą się w prąciu,(penisie) opuszczają męski
układ rozrodczy
 Plemniki są magazynowane w najądrzach. Gdy są wyrzucane z
organizmu gruczoły takie jak prostata czy kanaliki nasienne dodają do
nich substancje odżywcze, chroniące je w środowisku zewnętrznym

Dno macicy

Szyjka Macicy
Pochwa

 Macica w żeńskim układzie rozrodczym jest miejscem rozwoju

zarodka a później płodu. Przez jej szyjkę dostają się do środka
plemniki, a także z niej podczas porodu wychodzi noworodek.
 Pochwa jest narządem do którego wprowadzane są plemniki jest
też bardzo elastyczna

Budowa Gamet

Osłonka promienista

Materiał genetyczny
Błona komórkowa

wstawka

Wieniec promienisty

 Plemnik jest wielokrotnie mniejszy od komórki jajowej. Witka

jest narządem ruchu, wstawka zawiera dużo mitochondriów
wytwarzających energię dla witki, w główce znajduje się
natomiast materiał genetyczny, który łączy się z komórką jajową
 Komórka jajowa zawiera dużo materiału zapasowego, jest
otoczona osłonką przejrzystą - która zapobiega wniknięciu wielu
plemników, tak samo jak i komórki wieńca promienistego

Hormony płciowe
 Testosteron u mężczyzn i

estrogen u kobiet
odpowiadają za prawidłowe
wykształcenie się cech
płciowych I, II i III rzędowych
 Dodatkowe cechy płciowe

tzw. IV rzędowe są nadawane
przez społeczeństwo i
osadzenie kulturowe.

Kobieta

Mężczyzna

Pierwszorzędowe cechy płciowe – gonady lub gamety
Jajniki, komórki jajowe

Jądra, plemniki

Drugorzędowe cechy płciowe – wewnętrzne drogi wyprowadzające i zewnętrzne narządy
płciowe
- jajowody, macica
- wargi sromowe, łechtaczka

- nasieniowody, przewód wytryskowy
- prącie, moszna

Trzeciorzędowe cechy płciowe – cechy zewnętrzne niezwiązane z układem rozrodczym
-Szerokie biodra
-Wąskie ramiona
-Wyraźnie zarysowane piersi
-Brak zarostu na twarzy i owłosienia na torsie
-Wysoki ton głosu

-Wąskie biodra
-Szerokie ramiona
-Płaskie piersi
-Zarost na twarzy i owłosienie na torsie
-Niski ton głosu

Czwartorzędowe cechy płciowe – cechy kulturowe i społeczne
Formy gramatyczne np. „ona”
Sposób ubierania, czesania
Dobór zabawek, i sportu, pracy
Promowanie konkretnych cech

Formy gramatyczne np. „on”
Sposób ubierania, czesania
Dobór zabawek, i sportu, pracy
Promowanie konkretnych cech

Jak funkcjonuje żeński układ rozrodczy?

Jak funkcjonuje żeński układ rozrodczy?
 Żeński układ rozrodczy rozpoczyna pracę - czyli jest gotowy do rozmnażania









około 12-14 roku życia - wtedy pojawia się tzw. Cykl miesięczny
Cykl miesięczny trwa zazwyczaj ok 28 dni
Pierwsze dwa tygodnie (14 dni) to rozwój komórki jajowej w jajniku
(organizm wydziela dużo estrogenu)
Zazwyczaj dojrzała komórka opuszcza jajnik 14 dnia cyklu. Nazywamy ten
proces Owulacją (wtedy wydziela się dużo progesteronu – hormonu
przygotowującego organizm do ciąży - jest też odpowiedzialny za jej
utrzymanie) rozwija się tez ściana macicy by przyjąć ewentualny zarodek.
Od 14 dnia przez następnie 5 dni kom. Jajowa wędruje poprzez jajowód i
może zostać zapłodniona.
Jeżeli zapłodnienie nie nastąpi w tym czasie to po kolejnych 10 dniach
następuje tzw. miesiączka czyli złuszczenie rozbudowanej ściany macicy,
która przygotowywała się do przyjęcia zarodka
Pierwszy dzień miesiączki (trwa ok. 5 dni) jest też momentem gdy kolejna
komórka jajowa zaczyna dojrzewać w jajniku więc rozpoczyna się kolejny
cykl

Cykl miesięczny
Owulacja
Rozwijający się, pęcherzyk folikularny

Ciałko żółte

Dni płodne czyli czas w którym kobieta może zajść w ciąże trwają ok. 10 dni. Plemniki są w
stanie przeżyć ok. 5 dni w organizmie kobiety czyli dni płodne zaczynają się na 5 dni przed
owulacją i trwają przez kolejne 5 dni. Do tego czasu gdy komórka może zostać zapłodniona

Zapłodnienie i zagnieżdżenie zarodka

Zapłodnienie i zagnieżdżenie zarodka
Jeżeli dojdzie do
zapłodnienia czyli
połączenia komórki
jajowej z plemnikiem
w jajowodzie to
powstały zarodek
zaczyna dzielić się i
kolejno powstają 2
potem 4 potem
8,16,32, komórki itd.
 Po ok 9 dniach takich podziałów zarodek

dochodzi do macicy i w niej się zagnieżdża.
Zewnętrzne komórki zarodka będą tworzyć
tzw. błony płodowe a wewnętrzne - ciało
zarodka.

Błony płodowe

 U człowieka wyróżniamy:
 Kosmówkę - wytwarza łożysko
 Owodnię - zapewnia środowisko wodne
 Omocznię - powinna zbierać produkty przemiany materii ale przez

to że przekazujemy je poprzez łożysko do matki nie jest rozwinięta

Rozwój zarodka

18 dzień
W tym czasie zachodzi rozwój
wszystkich typów tkanek a z nich
też narządów

Pierwszy miesiąc

Od 21 dnia zaczyna bić serce.
Od 28 dnia widać soczewkę oka: do tego też
czasu prawidłowo kształtuje się cewa
nerwowa, która zamyka się i tworzy później
prawidłowo ukształtowany mózg i rdzeń
przedłużony

Drugi miesiąc

Po 8 tygodniach kończy się pierwszy
etap rozwoju zarodka, odtąd będzie on
nazywany płodem.
Te pierwsze 8 tygodni ma ogromne
znaczenie
–
właśnie
wtedy
wykształcają
się
wszystkie
najważniejsze
narządy
człowieka
(organogeneza), potem będą się już
one tylko udoskonalały, specjalizowały
i rozrastały.
Także większość wad wrodzonych
powstaje do końca 8. tygodnia.

Trzeci miesiąc

Na początku 3. miesiąca życia
płodowego płód mierzy 5–6 cm (od
ciemienia do końca tułowia) i waży ok.
8 g.
Najważniejsze narządy wewnętrzne,
takie jak serce, nerki, wątroba, jelita,
mózg są już ukształtowane i
funkcjonują.
Przez resztę ciąży będą się po prostu
powiększały i dojrzewały.
W 10. tygodniu genitalia płodu
zaczynają
przybierać
postać
charakterystyczną dla danej płci, ale
trzeba dysponować bardzo czułą
aparaturą, aby wykryć różnice tak
wcześnie.

Czwarty miesiąc
16-tygodniowy malec do perfekcji
opanował bogaty repertuar ruchów:
kręci się i fika koziołki. Słyszy dźwięki, a
nawet... może je wydawać.
Na palcach pojawiają się już unikalne
linie papilarne
W miarę rozwoju tkanki mięśniowej
płód coraz intensywniej się rusza.
Mięsień sercowy jest już silny i jego
skurcze są regularne.

Piąty i szósty miesiąc
Jest to czas szybkiego wzrostu
organizmu.
Pod koniec szóstego miesiąca płód
może już mieć około 30 centymetrów
od czubka głowy do pośladków.
Waga takiego malucha to około 700g
Dzisiejsza medycyna jest w stanie
uratować tak przedwcześnie urodzone
dziecko

Rozwój do dziewiątego miesiąca
Kolejne miesiące to rozwój układu
oddechowego
rozwijają
się
pęcherzyki płucne

Pojawia się odruch ssania
Rozwija się i zawiązuje
tłuszczowa pod skórą

warstwa

Dziecko otwiera oczy i odbiera przez
nie doznania świetlne
Waga na koniec ciąży wynosi około 3
kilogramów a długość ciała około 50
centymetrów

Poród
Poród rozpoczyna się od skurczów
mięśni macicy - są to mięśnie gładkie
więc niezależne od naszej woli.
Na początku występują one w
dużych odstępach czasu ale z czasem
są coraz częstsze.
Na tym etapie często dochodzi do
przebicia błony płodowej zwanej
owodnią - przez co przez kanał rodny
wylewa się woda - stąd często
pojawia się w filmach zwrot "wody
mi odeszły"
Idealne położenie dziecka to
położenie głową w stronę kanału
rodnego – jest najbezpieczniejszym
ułożeniem do porodu
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