دستگاه تناسلی جنس مونث
Female genital system

• دستگاه تناسلی زنانه شامل دو بخش داخلی و خارجی می باشد.
• بخش داخلی دستگاه تناسلی زنانه شامل بخشهایی است که در داخل حفره لگن قرار دارند و شامل
تخمدان ،رحم ،لوله های رحم و واژن می باشد.
• بخشی از دستگاه تناسلی که در خارج حفره ی لگن قرار دارد تحت عنوان دستگاه تناسلی خارجی
شناخته می شود و از مونس پوبیس .لبهای بزرگ و کوچک ،کلیتوریس وستیبول و غدد
وستیبوالر تشکیل می شود.

•
•
•

•

•

اعضاء تناسلی داخلی
تخمدان ovary
تخمدان ها اعضایی بیضی شکل و به اندازه یک بادام و به رنگ صورتی متمایل به خاکستری
می باشند که در حدود  6تا  8گرم وزن دارند و تقریبا ً چهار سانتی متر طول ،دو سانتی متر
عرض و یک سانتی متر ضخامت دارند و در طرفین رحم و در دیواره طرفی حفره لگن قرار
دارند.
نمای ظاهری تخمدان ها در سنین مختلف متفاوت می باشد قبل از بلوغ سطح تخمدان ها صاف و
سفید رنگ است اما بعداً در سنین بلوغ به رنگ قرمز در می آیند و به علت اووالسیونهای متوالی
و تشکیل نسخ فیبروز ،سطح تخمدانها کامالً ناصاف می گردد.
پس از منوپوز تخمدانها کوچک شده و برجستگی های سطح تخمدان از بین می رود.

• موقعیت تخمدانها در افراد و سنین مختلف متفاوت است ولی بطور معمول در خانمهایی که
زایمان نکرده باشند در محلی در جدار طرفی لگن قرار دارند که تحت عنوان حفره تخمدانی
 ovarian fossaنامیده می شود.
• این حفره در جلو به توسط شریان ایلیاک خارجی و رباط نافی و در عقب به توسط حالب و
شریان ایلیاک داخلی محدود می شود.
• برای هر تخمدان دو سطح داخلی و خارجی و دو کنار قدامی و خلفی و دو انتهای فوقانی و
تحتانی قائل می باشند.

•
•
•
•

•
•

سطح خارجی تخمدان محدب بوده و با واسطه صفاقی که حفره جایگاه تخمدان را مفروش می
نماید با عروق و عصب اوبتراتور مجاورت دارد.
سطح داخلی تخمدان محدب بوده و به توسط دهانه قیف لوله رحم پوشیده می شود.
کنار قدامی تخمدان مستقیم بوده و با واسطه یک چین صفاقی تحت عنوان مزواواریوم به سطح
خلفی رباط پهن اتصال دارد.
در روی این کنار تخمدان ،صفاق خاتمه یافته و بقیه سطوح و کنار خلفی تخمدان فاقد صفاق بوده
و جای آن را اپیتلیوم ژرمینال که سطح تخمدان را مفروش می نماید می پوشاند.
عروق و اعصاب تخمدان از طریق مزواواریوم و کنار قدامی تخمدان به آن وارد می شود.
کنار خلفی تخمدان محدب و آزادست بدین خاطر به کنار خلفی تخمدان کنار ازاد یا free border
هم گفته می شود.

• انتهای فوقانی تخمدان
• به این بخش رباط آویزان کننده تخمدان  suspensory lig.اتصال دارد و از طریق این رباط
عروق تخمدانی وارد آن می شود.

•
•
•
•

انتهای تحتانی تخمدان
به این انتها رباط مخصوص تخمدان  proper ovary lig.اتصال دارد.
این رباط که قطب تحتانی تخمدان را به زاویه طرفی فوقانی رحم مربوط می نماید حاوی الیاف
لیفی و عضالنی صاف می باشد.
بخشی از رباط پهن که بین لوله رحم ،تخمدان و رباط مخصوص تخمدان قرار دارد تحت عنوان
مزوسالپینکس نامیده می شود.

•
•
•
•
•
•
•

بافت شناسی تخمدان
اندازه و ابعاد تخمدان در فازهای مختلف زندگی متفاوت است.
در کودکی تخمدان کوچک می باشد ولی در طی بلوغ و بعد از آن افزایش حجم پیدا می نمایند
ولی مجدداً در پیری کوچک می شوند.
در نمای میکروسکوپیک سطح هر تخمدان به توسط یک الیه اپیتلیوم پهن یا مکعبی پوشیده می
شود که اپیتلیوم ژرمینال نامیده می شود.
در زیر این الیه تونیکا آلبوژینه قرار دارد که یک پوشش لیفی نسبتا ً ضخیمی می باشد که کل
تخمدان را می پوشاند.
در ناحیه قشری تخمدان فولیکولهای در فازهای مختلف رشد قرار دارند که حاوی سلولهای جنسی
یا اووسیت ها می باشند.
بخش مرکزی یا مدوالی تخمدان حاوی بافت همبند شل ،عضالت صاف ،عروق خونی ،اعصاب
و لنف می باشد.

• عروق و اعصاب تخمدان
• شرائین
• تخمدان از طریق شریان تخمدانی که شاخه ای از شریان آئورت شکمی می باشد مشروب می
شود این شریان از طریق رباط آویزان کننده تخمدان به آن وارد می شود .شاخه ای از این شریان
وارد مزوسالپینکس می شود و به شریان رحمی پیوند می شود.

•
•
•
•
•
•

وریدها
برگشت خون وریدی تخمدان از طریق ورید تخمدانی است که این ورید در طرف چپ به ورید
کلیوی چپ و در طرف راست به ورید اجوف تحتانی تخلیه می گردد.
لنفاتیک
لنف تخمدان به همراه عروق تخمدانی به گره های آئورتی تخلیه می شود.
اعصاب
شبکه تخمدانی از شبکه های خودکار موجود در حفره شکم می باشد و از طریق عروق تخمدانی
به آن می رسد.

•
•

•
•

رحم
رحم یک عضو عضالنی ،با جدار ضخیم ،تو خالی و گالبی شکل است که در حدود 7/5سانتی
متر طول در باال  5سانتی متر عرض و در حدود 2/5سانتی متر ضخامت دارد و وزن آن حدود
 30-40گرم می باشد.
این عضو بطور نسبی توسط صفاق پوشیده شده است و در داخل لگن کوچک در حد فاصل بین
مثانه در جلو و رکتوم در عقب قرار دارد.
انتهای حجیم رحم در باال و جلو قرار دارد ولی انتهای باریک ان در پائین و عقب می باشد.

•
•
•
•
•
•
•

رحم دارای سه قسمت است.
بخشی از آن که در باالی لوله های رحم قرار دارند طاق رحم با  fundusمی گویند.
در زیر آن جسم رحم قرار دارد
بعد از جسم باریکترین قسمت رحم تحت عنوان گردن رحم قرار دارد
مرز بین دو قسمت مذکور در سطح خارجی رحم به صورت یک تنگی یا isthmusمی باشد.
این تنگی مسطح با سوراخ داخلی رحم است.
هر چند که ابعاد و موقعیت رحم بر حسب سن و پر یا خالی بودن مثانه متفاوت می باشد ولی
برای رحم دو سطح قدامی تحتانی و خلفی فوقانی و دو کنار طرفی قائل می باشند.
حفره رحمی در مقایسه با ابعاد رحم بسیار کوچک بوده و این حفره در مقطع کرونال مثلثی شکل
بوده ولی در قطع ساژیتال بصورت یک شکاف قابل رویت است.

•
•

•
•
•

لوله های رحم uterine tubes , fallopian tube
لوله های رحمی یا  oviductیک جفت مجرای عضالنی پیچ خورده می باشند که در حدود -13
 8طول داشته و در طول کنار فوقانی رباط پهن و بین دو الیه آن از زوایای فوقانی طرفی رحم
تا جدار خارجی لگن امتداد دارد.
هر لوله رحمی دارای یک انتهای خارجی آزاد است که در مجاورت تخمدان قرار دارد و در
مرکز آن سوراخ لوله رحم موجود می باشد.
این سوراخ در حدود سه میلی متر قطر دارد و از طریق آن تخمک را دریافت می نماید.
در حد داخلی لوله رحم سوراخ رحمی آن قرار دارد که لوله رحم را به رحم مربوط می نماید.
برای لوله رحم چهار بخش قائل می باشند.

• -شیپور یا قیف لوله رحم Infandibular portion
• انتهای خارجی لوله رحم به شکل یک قیف بوده و در حاشیه آن در حدود  10-15زائده انگشتی
شکل تحت عنوان شرابه یا  fimberiaقرار دارد که به توسط صفاق پوشیده می شوند و در
مجاورت نزدیک تخمدان قرار دارند.
• معموالً یکی از این شرابه ها طویل تر بوده و با تخمدان در تماس می باشد و به آن ovarian
 fimbriaمی گویند.

•
•
•
•
•
•
•

قسمت آمپولی Ampular portionطویل ترین و متسع ترین بخش لوله رحم بوده و در حدود نیمی از طول لوله را شامل می شود.
جدار آن نازک بوده و معموالً پیچ خورده است.
آمپول لوله رحم تخمک را از طریق قیف دریافت نموده و معموالً عمل لقاح در همین ناحیه انجام
می شود.
تنگه Isthmic portionتنگه در حدود  2-3سانتی متر طول داشته و در حالیکه جدار آن ضخیم می باشد لومن یا مجرای
آن تنگ است.
-4بخش رحمی یا بینابینی interestitial portion
بخشی است که از ضخامت جدار رحم عبور می نماید و در حدود یک سانتی متر طول دارد.

•
•
•
•

بافت شناسی لوله رحم
لوله رحم لوله ای است عضالنی با تحرک زیاد و از سه الیه مخاط ،عضالنی و سروزی تشکیل
می شود.
مخاط از یک الیه اپیتلیوم استوانه ای تشکیل شده است که شامل سلولهای مژه دار و غددی می
باشد.
مژک ها جریان مایع و تخمک را به سمت رحم برقرار می سازند .سلولهای ترشحی در بین
سلولهای مژه دار پراکنده می باشند و ترشح این غدد ضمن اینکه مخاط را مرطوب نگه می دارد
تغذیه تخم بارور شده را در طی عبور از لوله به عهده دارند.

•

•
•
•

در طی دوره قاعدگی تغییرات خاصی در تعداد این دو نوع سلول روی می دهد .در نیمه اول
سیکل جنسی و قبل از اووالسیون سلولهای مژه دار بیشترین تعداد را در آمپول لوله رحم دارند
اما در نیمه دوم سیکل ،سلولهای غددی بخش عمده سلولها را تشکیل می دهد.
به تدریج که به انتهای سیکل نزدیک می شویم سلولهای نوع سوم ظاهر می شوند که باریک و
فشرده می باشند و به سطح مهاجرت می نمایند.
این سلولها احتماالً سلولهای غددی دژنره شده می باشند.
مخاط لوله رحم دارای چین های طولی فراوان می باشد که تعداد آنها در قسمت آمپولی لوله رحم
بیشتر است.

•
•
•
•

•

الیه عضالنی سه الیه است و کامالً از هم جدا نمی باشند.
در نزدیکی مخاط ،الیه ای از عضالت طولی و حلقوی وجود دارند که رشد زیادی دارند و این
عضالت در ایجاد حرکات پریستالتیسم لوله رحم دخالت مستقیم دارند.
رشته های عضالنی زیر صفاقی عمدتا ً طولی بوده و با انقباضات خود در حرکت فیمبریا دخالت
دارند.
خارجی ترین الیه ،پوشش سروزی لوله رحم می باشد که همه سطوح آن را مفروش می نماید .در
ضخامت مزوسالپینکس اپوئوفرون دیده می شود که در مقطع عرضی گرد می باشند و به توسط
یک اپیتلیوم مفروش می شوند.
or The epoophoron or epoöphoron (also called organ of Rosenmüller
that can be found the parovarium) is a remnant of the Mesonephric duct
next to the ovary and fallopian tube

• عروق و اعصاب لوله رحم
• شرائین
• لوله رحم به توسط شریان رحمی که شاخه ای از شریان ایلیاک داخلی می باشد مشروب می شود.
این شریان پس از رسیدن به کنار طرفی رحم در بین رباط پهن با مسیری مارپیچی به سمت باال
امتداد یافته و سپس در زیر لوله در حالیکه در ضخامت مزوسالپینکس قرار دارد تا بخش انتهایی
لوله رحم امتداد می یابد و شاخه های متعددی برای لوله رحم می فرستد .این شریان در ضخامت
مزوسالپینکس با شریان تخمدانی که شاخه ای از شریان آئورت شکمی می باشد پیوند می شود .از
شریان اخیر نیز شاخه هایی به لوله رحم وارد می شود.

•
•

•
•
•
•

ورید ها
ورید های لوله رحم به ورید های تخمدانی و رحمی تخلیه می شوند ورید تخمدانی در طرف چپ
به ورید کلیوی و در طرف راست به ورید اجوف تحتانی تخلیه می شود ورید رحمی به ورید
ایلیاک داخلی می ریزد.
لنفاتیک
لنفاتیک لوله های رحم از طریق عروق لنفاوی تخمدان به گره های طرفی آئورت تخلیه می شود.
اعصاب
لوله های رحم از طریق شبکه یوتروواژینال که شاخه هایی از شبکه هایپوگاستریک تحتانی می
باشد شاخه دریافت می نماید .این شاخه ها به همراه عروق به این عضو می رسند.

• طاق رحم Fundus
• بخشی از رحم می باشد که باالتر از محل ورود لوله هایی رحمی قرار دارد  .این بخش از رحم
محدب و گنبدی شکل بوده و به توسط صفاق مفروش می شود و با قوسهای روده کوچک و
کولون سیگموئید مجاورت دارد.

• جسم رحم Body
• جسم رحم بعد از فوندوس قرار دارد و حجیم ترین بخش رحم را تشکیل می دهد و به زوایای
فوقانی طرفی آن لوله های رحم باز می شود.
• سطح قدامی جسم رحم که به علت مجاورت آن با مثانه تحت عنوان  vesical surfaceنامیده می
شود به توسط صفاقی که از روی جدار شکم بر روی مثانه و رحم منعطف شده است پوشیده می
شود .در نتیجه انعطاف صفاق از مثانه بر روی رحم بن بستی ایجاد می شود که به آن بن بست
مثانه ای رحمی  vesicouterine pouchمی گویند و منطبق بر محل تنگی رحم می باشد.

• سطح خلفی رحم  intestinal surfaceکامالً به توسط صفاق پوشیده می شود.
• ادامه این صفاق سطح خلفی گردن رحم و بخش فوقانی سطح خلفی واژن را مفروش می نماید و
سپس بر روی رکتوم معطوف می شود .در نتیجه بین رکتوم و رحم بن بستی ایجاد می شود که
به آن بن بست راست روده ای رحمی  rectouterine pouchیا بن بست دوگالس می گویند.
این بن بست عمیق ترین بخش حفره شکم بوده و معموالً ترشحات حفره شکم در داخل آن قرار
می گیرد.

• گردن رحم Cervix
• گردن رحم باریک ترین بخش رحم بوده و در حدود 2/5سانتی متر طول دارد و به علت آن از
بقیه بخشهای رحم تحرک کمتری دارد .حد فوقانی گردن رحم مرتبط با بخش تحتانی جسم رحم
بوده و مرز بین آنها سوراخ داخلی رحم  internalمی باشد.
• حد تحتانی آن مربوط واژن بوده و در رأس آن سوراخ خارجی  externalقرار دارد .سوراخ
خارجی در دوشیزگان و زنانی که زایمان را انجام نداده اند حلقوی می باشد اما بعد از اولین
زایمان این سوراخ به صورت یک شکاف عرضی در می آید و دو لبه قدامی و خلفی پیدا می
نماید.

•
•
•
•

برای گردن رحم دو بخش قائل می باشند.
بخشی از گردن رحم که در باالی واژن قرار دارد و این بخش تحت عنوان supravginal part
نامیده می شود
بخش تحتانی گردن رحم از طریق جدار قدامی وارد شده و در داخل آن قرار می گیرد و به این
بخش  vaginalمی گویند.
مجرای داخلی گردن رحم دوکی شکل می باشد و بر روی جدار قدامی و خلفی آن دو چین طولی
دیده می شود که از چین های طولی ،چین عرضی تحت عنوان  palmate foldبه طرفین امتداد
پیدا می نماید و منظره یک شاخه خرما را ایجاد می نمایند و به آن درخت زندگی رحمی یا
 arbor vitae uteriمی گویند.

•
•

•

•
•

اندازه و ابعاد گردن رحم در سنین مختلف متفاوت می باشد.
بطوریکه در طی زندگی داخل رحمی طول آن از جسم رحم بیشتر است ،در اطفال طول گردن
رحم هنوز دو برابر جسم بوده اما در سنین بلوغ به علت رشد سریع جسم ،رحم ابعاد طبیعی خود
را بدست می آورد.
در حالت طبیعی رحم و واژن نسبت به هم در یک امتداد نمی باشند و رحم نسبت به واژن به
سمت جلو خم شده و زاویه  90درجه را تشکیل می دهد .این وضعیت را تمایل به جلو یا
anteversionمی گویند.
زاویه جسم رحم نسبت به سرویکس را انته فلکشن گویند.
در مواردی ممکن است زاویه بین جسم و گردن رحم به سمت عقب باشد .این حالت
 retroflexionمی گویند.

• کناره های طرفی رحم Lateral margine
• در باالترین حد این کنار لوله های رحم با رحم ارتباط برقرار می نمایند .در پائین و جلوی محل
ورود لوله های رحم  ،رباط گرد رحمی  round lig.با رحم مربوط می شود و در پائین و عقب
آن رباط مخصوص تخمدان به رحم می چسبد .به سرتاسر کنارهای طرفی رحم رباط پهن اتصال
دارد که بصورت یک پرده دو الیه طرفین رحم را به جدار طرفی لگن مربوط می نماید.

•
•
•

•

رباط های رحم
رباط پهن Broad lig.
صفاقی که سطح قدامی رحم را می پوشاند بر روی سطح خلفی رحم منعطف شده و سپس بر
روی رکتوم گسترش می یابد .دو الیه صفاق در کناره های طرفی رحم بهم رسیده و از آنجا به
جدار طرفی لگن می رسند و در امتداد صفاق جداری لگن قرار می گیرند .این استطاله صفاقی
که جدار طرفی رحم را به جدار لگن مربوط می نماید رباط پهن نامیده می شود که دو عدد بوده
یکی طرف راست و دیگری در طرف چپ .با واسطه این صفاق حفره لگن به دو قسمت تقسیم
می شود یکی در جلو که محل استقرار مثانه است و دیگری در عقب که رکتوم در آن قرار دارد.
رباط پهن همانند رحم متمایل به جلو می باشد و دارای یک سطح قدامی تحتانی و یک سطح خلفی
فوقانی می باشد هر چند که جهت این رباط بر حسب پر و یا خالی بودن مثانه متغیر است.

• برای این رباط سه کنار قائل می باشند .داخل رباط مجاور کنار طرفی رحم می باشد .از طریق
این کنار و در بین دو الیه رباط پهن عروق رحمی به رحم می رسد.
• کنار خارجی رباط پهن به جدار طرفی مربوط است و در امتداد صفاق جداری لگن قرار می
گیرد.
• کنار تحتانی رباط پهن از هم جدا شده و بر روی کف لگن منعطف می شود .از این کنار رباط
پهن ،عروق زیادی عبور می نمایند که به همراه نسج همبندی پارامتریوم و الیاف عضالنی
صاف ،رباطی را بوجود می آورد که تحت عنوان رباط کاردینال یا مکنرود یا رباط عرضی
گردن رحم  transverse cervical lig.نامیده می شود.

• کنار فوقانی رباط پهن در باال قرار داشته و در مجاورت لوله رحم قرار دارد .در همین ناحیه
بخشی از رباط پهن که بین لوله رحم در باال و رباط مخصوص تخمدان و تخمدان قرار دارند
مزوسالپینکس  mesosalpinxنامیده می شود که در بین دو الیه آن باقی مانده های جنینی شامل
لوله های ترشحی بخش سفالیک مجاری مزونفروز و بخشی از خود مزونفروز وجود دارد که به
مجموعه آن اپوئوفرون می گویند .همچنین ادامه شریان رحمی وارد مزوسالپینکس شده و با
شریان تخمدانی پیوند می شود.

• رباط گرد رحم Round lig.
• رباط های گرد دو طناب باریک از جنس لیفی عضالنی می باشند که در حدود ده سانتی متر
طول دارند .این رباط ها از قسمت قدامی زاویه طرفی فوقانی رحم شروع شده و در بین دو الیه
رباط پهن به قسمت خارج طی مسیر نموده و با عروق و عصب ابتراتور و شریان اومبلیکال
تالقی می کند .سپس از باالی شریان ایلیاک خارجی گذشته و از طریق سوراخ عمقی کانال
اینگوئینال وارد آن می شود .نهایتا ً سوراخ سطحی کانال اینگوئینال را ترک گفته و در لبهای
بزرگ خاتمه می یابد .این رباط به همراه رباط مخصوص تخمدان معادل گوبرناکولوم بیضه در
جنس مذکر می باشد.

• رباط یوتروساکرال Uterosacral
• الیافی لیفی عضالنی ،سطح خلفی گردن رحم را در محاذات تنگه رحم در هر طرف به سطح
قدامی استخوان ساکروم مربوط می نماید .این رباط که در مجموع به شکل نعل اسب با تعقر
خلفی می باشد از طرفین رکتوم گذشته و ضمن محدود کردن بن بست دو گالس ،به پریوست
سومین مهره استخوان ساکروم مربوط می شود.

• رباط پوبوسرویکال Pubocevrical lig.
• در هر طرف الیاف گردن رحم را به سطح خلفی جسم پوبیس مربوط می نمایند .این الیاف لیفی
از طرفین مثانه عبور می نمایند و معادل رباط های پوبوپروستاتیک داخلی و خارجی در جنس
مذکر می باشند.

•
•
•
•

بافت شناسی رحم
رحم عضوی است که نگهداری و محافظت از جنین را در طی حاملگی به عهده دارد .این عمل
ناشی از دو ویژگی رحم می باشد.
اوالً مخاط رحم در طی هر سیکل جنسی دارای تغییرات دوره ای می باشد که وضعیت مطلوب
را برای تشکیل تخم ،تکامل آن تا شکل گیری جنین و بعد از آن را فراهم می آورد.
ثانیا ً عضالت جدار رحم با رشد سریع جنین تطابق حاصل می نمایند و به خروج آن در پایان
حاملگی کمک می کنند .رحم از سه الیه آندومتریوم ،میومتریوم و پری متریوم تشکیل می شود.
فضای همبندی که در اطراف رحم واقع است پارامتریوم نامیده می شود.

•
•

•
•

•

آندومتریوم
الیه مخاطی رحم آندومتریوم نام دارد و از یک اپتلیوم استوانه ای تشکیل می شود که دارای غدد
لوله ای می باشند و برخی از سلولهای مخاطی مژه دار است در سنینی که زن از نظر تولید مثل
فعال است آندومتریوم متحمل تغییرات سیکلهای قاعده گی قرار می گیرد که شامل چهار مرحله
زیر می باشد.
-1فاز تخریب یا قاعدگی که با تخریب آندومتر همراه است .این مرحله مصادف با روزهای یک
تا چهارم سیکل می باشد.
-2فاز پرولیفراتیو یا تکثیر که روزهای پنجم تا چهاردهم سیکل را شامل می شود و طی آن
آندومتریوم بازسازی می شود.
-3فاز ترشحی که با فعال شدن غدد ترشحی مخاط و ادم استروما مشخص می گردد .و مصادف
با روزهای پانزدهم تا بیست و هشتم می باشد.

• -مرحله کم خونی قبل از قاعدگی که آخرین مرحله سیکل جنسی بوده و طی روزهای بیست و
بیست و هفتم انجام می پذیرد.
• مخاط گردن رحم در دو بخش واژنی و فوق واژنی با هم متفاوت است .بخش باالی واژنی گردن
رحم از اپیتلیوم منشوری بلند ترشحی تشکیل می شود که بعضی از سلولهای مژه دار می باشند.
اما در بخش واژنی گردن رحم در مخاط تغییراتی پیدا شده و به اپیتلیوم منطبق سنگفرشی غیر
شاخی تبدیل می شود.
• سرویکس دارای غدد موکوسی مشخصی می باشند که این غدد تشکیل یک پالک موکوسی را می
دهد که رحم را در برابر عفونت ها حفاظت نموده و مهاجرت اسپرم را تسهیل می نماید و عالوه
بر این ترشحات واژن را نیز تأمین می نماید چون واژن فاقد غده ترشحی می باشد.

• میومتریوم
• جدار عضالنی رحم غیر حامله ضخیم تر می باشد و در حدود دو سانتی متر ضخامت دارد و در
لمس محکم و سفت است هر چند الیاف عضالنی به صورت کالفه ای هستند که عضالت یک الیه
وارد الیه دیگر می شوند و با هم مخلوط می شوند این ویژگی سبب می شود که به جدار رحم
استحکام ویژه ای بدهد در ضخامت رحم عروق فراوانی وجود دارد که این عروق به هنگام
زایمان ،در نتیجه انقباض جدار رحم مسدود شده و از خونریزی زیاد جلوگیری می نماید .در
جسم رحم میزان تراکم بافت عضالنی بیشتر می باشد و در حدود  %28آن را تشکیل می دهد اما
تراکم این الیه در ناحیه ایستموس و گردن رحم کمتر است .الیه میانی میومتریوم که بیشتر حاوی
الیاف عضالنی حلقوی می باشد نقش عمده ای در ایجاد انقباض الزم جهت زایمان دارند.

• پریمتریوم
• پریمتریوم در حقیقت همان پوشش صفاقی یا سروزی رحم می باشد که رحم را مفروش می نماید.
این الیه از یک ردیف سلول مزوتلیال تشکیل می شود که به توسط بافت همبند با الیه عضالنی
مربوط می شود.

• عروق و اعصاب رحم
• شرائین
• رحم به توسط دو شریان رحمی و تخمدانی مشروب می گردد .شریان رحمی شریان اصلی تغذیه
کننده رحم می باشد .این شریان در فاصله حدود یک و نیم تا دو سانتی متری گردن رحم با حالب
تقاطع نموده و به صورت مارپیچی در طرفین رحم به سمت باال امتداد می یابد .از ابتدای این
شریان شاخه هایی برای مثانه و واژن جدا می شود .سپس شاخه هایی برای گردن رحم منشعب
می شود .در ادامه مسیر شریان ،شاخه های متعدد برای رحم جدا می شود .شریان تخمدانی نیز
که شاخه ای از شریان آئورت شکمی می باشد نیز ضمن اینکه شاخه هایی برای لوله رحم می
فرستد با شریان رحمی پیوند می شود.

•
•

•
•

ورید ها
بازگشت خون وریدی رحم از طریق وریدهای رحمی و تخمدانی انجام می شود .شبکه وریدی
رحمی در قاعده رباط پهن قرار دارد و به ورید ایلیاک داخلی و وریدهای تخمدانی به وریدهای
شکم تخلیه می شوند.
لنفاتیک
لنف ناحیه گردن رحم به گره های ایلیاک داخلی و ساکرال و لنفاتیک جسم و فوندوس رحم از
طریق عروق لنفاوی تخمدانی به گره های پره آئورتیک و پاراآئورتیک تخلیه می شود .لنف رباط
گرد رحم و بخشهای مجاور آن به گره های اینگوئینال سطحی تخلیه می گردد.

• اعصاب
• اعصاب رحم از طریق شبکه یوترو واژینال که انشعاباتی از شبکه هایپوگاستریک تحتانی می
باشد تأمین می شود .تحریک سمپاتیک موجب انقباض عضالت جدار رحم و عروق آن می گردد.
پاراسمپاتیک عکس سپماتیک عمل می نماید.

• واژن vagina
• واژن یا مبهل مجرایی عضالنی قابل اتساع می باشد که از وستیبول (فضای بین دو لب کوچک)
تا گردن رحم امتداد دارد.
• محور واژن متمایل به باال و عقب بوده و با رحم که متمایل به باال و جلو می باشد زاویه منفرجه
ای را به سمت جلو می سازد .واژن دارای دو جدار قدامی و خلفی می باشد که در حالت عادی
روی هم قرار می گیرد به گونه ای که لومن یا مجرای واژن به شکل Hمی باشد .طول متوسط
واژن حدود  7-9سانتی متر است .طول جدار قدامی آن حدود 7/5سانتی و طول جدار خلفی آن
 9-10سانتی متر است .علت اختالف ابعاد واژن در جلو و عقب این است که ارتباط گردن رحم
با واژن از طریق جدار قدامی آن انجام می شود.

• واژن در باال گردن رحم را احاطه می نماید و در نتیجه بین واژن و محیط گردن رحم فرورفتگی
یا رسسوس حلقوی ایجاد می شود که به آن فورنیکس  fornixمی گویند که شامل دو فورنیکس
طرفی و فورنیکس های قدامی و خلفی می باشد ولی فورنیکس خلفی عمیق ترین فورنیکس واژن
است.
• واژن در نمای داخلی دارای دو چین مخاطی طولی یکی در سطح قدامی و دیگری در سطح خلفی
می باشد که به آن  Columns of the vaginaیا  columna rugarumمی گویند از چین های
مذکور چین های عرضی متعددی منشعب می شوند.

•
•
•
•
•

مجاورت واژن
جدار قدامی در باال با قاعده مثانه و در پائین با پیشابراه مجاورت دارد
بخش فوقانی جدار خلفی واژن به توسط صفاق مفروش می شود و به توسط بن بست دو گالس یا
رکتویوترین recctouterine pouchاز رکتوم جداست.
بخش میانی جدار خلفی واژن به توسط نسج همبندی با جدار قدامی رکتوم مجاورت دارد و در
پائین از طریق مرکز وتری پرینه  perineal bodyاز جدار قدامی کانال آنال جدا می باشد.
جدارها طرفی واژن با عضله باال برنده مقعد و فاسیای لگن مجاورت دارد ،ضمن اینکه حالبها از
طرفین واژن گذشته و با مثانه ارتباط برقرار می نمایند.

•
•
•
•
•
•

معاینه از راه واژن
از طریق واژن بسیاری از احشای مجاور را می توان لمس نمود که بنام توش واژینال معروف
است.
در جلو پیشابراه مثانه ،گردن رحم و سمفیزپوبیس قابل لمس است.
در عقب رکتوم ،بن بست دو گالس و تجمع مایع که در شرایط پاتولوژیک در آن جمع می گردد
قابل لمس است.
در طرفین تخمدان ها ،لوله های رحم و جدار طرفی لگن در لمس احساس می شود.
متخصصین زنان با معاینه از طریق واژن قادرند تا ابعاد لگن را تخمین بزنند.

•
•

•
•

بافت شناسی واژن
مهبل یا واژن از سه الیه مخاط ،عضله و ادوانتیس تشکیل می شود  .مخاط واژن از نوع مطبق
سنگفرشی غیر شاخی و سرشار از گلیکوژن است و فاقد غده ترشحی می باشد و ترشحات
مربوط به غدد موکوسی مخاط سرویکس رحم ،واژن را مرطوب نگه می دارد .به علت تخمیر
گلیکوژن بوسیله باکتریهای فلور واژن ،دارای  phاسیدی است .طبقه عضالنی واژن شامل الیاف
عضالنی صاف می باشند که عمدتا ً حلقوی هستند ولی بخش تحتانی واژن دارای اسفنکتری از
عضله مخاط است که در حقیقت الیاف عضله بولبواسپونژیوز می باشند.
ادوانتیس همان بافت همبند متراکمی است که واژن را مفروش می نماید و دارای شبکه عروقی
وسیعی است.
واژن دارای عملکردهای متفاوتی است که از جمله محلی برای خروج ترشحات قاعدگی ،عضو
جفت گیری جنس مونث و بخش تحتانی کانال زایمانی اشاره نمود .ضمن اینکه از طریق واژن
بسیاری از معاینات فیزیکی از جمله معاینه رکتوم ،بن بست دو گالس ،سرویکس رحم و بررسی
اقطار لگن امکان پذیر است.

•
•
•
•
•
•

عروق و اعصاب واژن
شرائین
بخش فوقانی واژن از طریق شاخه های واژنی که از شریان رحمی مشتق می شوند مشروب می
شود.
بخش میانی و تحتانی واژن از طریق شاخه های واژنی که مستقیما ً از شریان ایلیاک داخلی
منعشب می شود خون دریافت می کند.
بخش تحتانی واژن از شریان رکتال میانی خون دریافت می کند.
شرائین فوق در سطح خلفی واژن با هم پیوند شده و ایجاد یک شریان منفرد را در سطح خلفی
واژن می دهد که به آن  azygos artery of vaginaرا می سازد.

•
•
•
•
•
•
•
•

وریدها
وریدهای واژن در باال به وریدهای رحمی در جلو به وریدهای مثانه ای و در پائین به وریدهای
پودندال داخلی می ریزند.
لنفاتیک
لنف بخش فوقانی واژن به گره های ایلیاک داخلی و خارجی،
لنف بخش میانی واژن به گره های ایلیاک داخلی
لنف بخش تحتانی واژن به گره های اینگوئینال سطحی فوقانی تخلیه می شود.
اعصاب
واژن از طریق شبکه یوتووواژینال ،اعصاب خودکار را دریافت می نماید.

•
•
•
•

اعضای تناسلی خارجی
اعضای تناسلی خارجی در جنس مونث مجموعا ً تحت عنوان فرج یا  vulvaنامیده می شود.
این اعضا در مثلث اورژینال قرار دارد و در حد فاصل مونس پوبیس در جلو ،نواحی گلوتئال
در عقب و سطوح داخلی ران در طرفین قرار گرفته است.
اعضای تناسلی خارجی شامل مونس پوبیس ،لبهای بزرگ و کوچک ،کلیتوریس ،و ستیبول ،
بولب واژن و غدد و ستیبوالر می باشد.

•
• مونس پوبیس یا برجستگی عانه
• برآمدگی پوستی گردی است که در جلو محل اتصال دو استخوان پوبیس (سمفیر پوبیس) قرار
دارد و از تجمع چربی زیر جلدی تشکیل می شود.
• این سنج چربی حتی در شرایطی که فرد در الغری مفرط قرار گیرد تحلیل نرفته و باقی می
ماند .پوست این ناحیه تا حدودی پیگمانته بوده و دارای سایر ضمائم پوستی از جمله مو می باشد.
پس از بلوغ بوسیله موهای مجعد پوشیده می شود .توزیع این موها در دو جنس متفاوت می باشد.
در جنس مونث به صورت مثلثی است که از حد فوقانی سمفیرپوبیس شروع شده و در پائین بر
روی لبهای بزرگ گسترش می یابد .در جنس مذکر توزیع موهای این ناحیه در باال به سمت
جدار شکم و در پائین روی سطح داخلی ران ها گسترش دارند.

•
•

•
•
•

•

لبهای بزرگ Labia major
لبهای بزرگ حدود خارجی اعضای تناسلی خارجی را تشکیل می دهند و در حدود  8سانتی متر
طول  2-3سانتی متر عرض و  1-2سانتی متر ضخامت دارند و معادل اسکروتوم در مرد می
باشد.
لبهای بزرگ به صورت دو چین پوستی قدامی خلفی می باشند که از خارج لبهای کوچک را می
پوشانند و از مونس پوبیس شروع شده و به سمت پائین عقب امتداد یافته و در عقب در حدود سه
سانتی متری آنوس خاتمه می یابد.
از الحاق آنها در زیر مونس پوبیس  ant.comimissureایجاد می شود و الحاق آن در عقب در
ناحیه پرینئوم در جلوی سوراخ مقعد انجام می شود و  posterior commissureنامیده می
شود.
پوست این ناحیه از اپلی تلیوم سنتگفرشی مطبق شاخی تشکیل می شود که پیگمانته است .سطح
خارجی لبهای بزرگ محدب بوده و دارای مقدار قابل توجهی غدد سباسه است و بعد از بلوغ
دارای مو می باشد.
سطح داخلی لبهای بزرگ در تماس با هم باشند و به توسط پوست ظریفی که فاقد مو و دارای
فولیکولهای چربی می باشد پوشیده می شود .در ضخامت لبهای بزرگ و در زیر پوست بافت
چربی موجود است که بر روی داربستی از الیاف همبندی االستیک قرار دارند .همچنین عضالت
صافی دیده می شود که بنام عضله دارتوس نامیده می شوند.

•

•

•

•

موقعیت در لبهای بزرگ در سنین مختلف متفاوت است قبل از بلوغ و بعد از آن در خانمهایی که
زایمان نکرده اند لبهای بزرگ در تماس با هم بوده و روی لبهای کوچک را می پوشانند .در
حالیکه در خانمهایی که زایمانهای مکرر انجام داده باشند برجستگی آن ها کاهش یافته و بین آنها
فاصله ایجاد می شود.
در طی دوران جنینی یک استطاله صفاقی تحت عنوان  vaginel processاز کانال اینگوئینال به
داخل لبهای بزرگ امتداد می یابد که دارای مجرایی تحت عنوان  canal of nuckمی باشد .این
زائده بطور طبیعی از بین می روند .باقی ماندن آن می تواند فتق اینگوئینال را بدنبال داشته باشد.
عنصر دیگری که به داخل لبهای بزرگ امتداد دارد انتهای رباط گرد رحمی می باشد که به حد
فوقانی لبهای بزرگ وارد می شود و در همانجا خاتمه می یابد.
نسج زیر جلدی لبهای بزرگ دارای مقداری چربی حاوی شبکه وریدی است لذا ضربات وارده به
آن می تواند منجر به پارگی عروق و هماتوم گردد.

• از لحاظ جنین شناسی لب های بزرگ معادل اسکروتوم در جنس مذکر می باشد با این تفاوت که
در زن شکافی در بین لبهای بزرگ تحت عنوان  rima pudendaموجود است و به آن پیشابراه
واژن باز می شود .در حالی که در جنس مذکر لبه های چین های تناسلی به هم جوش خورده و
آثار آن به صورت رافه اسکروتوم در سطح تحتانی اسکروتوم قابل رویت است.

•
•

•
•

لبهای کوچک Labia minor
لبهای کوچک دو چین ظاهراً مخاطی به طول حدود چهار سانتی متر می باشند که در طرفین
بخش تحتانی واژن و در داخل لبهای بزرگ قرار دارند و فضایی را بین خود محدود می نمایند،
که وسیتبول نام دارد و با کنار زدن لبهای بزرگ به صورت دو چین قرمز رنگ قابل رویت می
باشند.
در هر دو سطح لبهای کوچک غدد چربی موجود می باشد ولی فاقد مو هستند.
موقعیت لبهای کوچک از لحاظ اندازه و شکل در سنین و افراد مختلف متفاوت است .در سنین
کودکی لبهای کوچک بوسیله لبهای بزرگ پوشیده می شود ولی بعد از بلوغ و زایمان از خارج
قابل رویت می باشد.

• لبهای کوچک در عقب به هم رسیده و در جلوی کمیسور خلفی یک چین پوستی را می سازند که
فورشت  fourchetنام دارد .در جلوی این چین حفره کم عمقی وجود دارد که به آن حفره
ناویکوالر می گویند.
• لبهای کوچک در جلو و در محل کلیتوریس بهم می رسند و به صورت دو الیه در می آیند یک
الیه از آن از باالی کلیتوریس گذشته و با الیه طرق مقابل به هم می چسبند و چینی را می سازند
که پرپوس  preputiumنام دارد .الیه دیگر از زیر کلیتوریس گذشته و بطرف مقابل می پیوندد
و تشکیل فرنولوم  frenulum clitorisرا می دهد.
• لبهای کوچک دارای اهمیت خاصی در دفع ادرار دارد و معموالً دنبال ولوکتومی ادرار به شکل
غیر قابل کنترلی پاشیده می شود.

•
•

•

•

کلیتوریس clitoris
کلیتوریس یک عضو قابل نعوظ به طول حدود  2سانتی متر می باشد و در انتهای قدامی لبهای
کوچک و در رأس وستیبول واژن قرار دارد .این عضو دارای یک طرح اولیه و ناقص از آلت
تناسلی جنس مذکر می باشد و دارای دو جسم غاری و قابل نعوظ می باشد اما بر خالف آلت
تناسلی مردانه فاقد جسم اسفنجی و پیشابراه است.
انتهای قدامی کلیتوریس به یک برجستگی مدور ختم می شود که حشفه یا  glans clitorisنامیده
می شود و دارای گیرنده های حسی فراوان می باشد .با کنار زدن لبهای کوچک گلنس و بخشی
از جسم کلیتوریس را می توان مشاهده کرد.
کلیتوریس در عقب به شاخه های ایسکیوم و پوبیس اتصال دارد .حدود 2/5سانتی متر در عقب
کلیتوریس و بالفاصله در جلوی سوراخ واژن سوراخ مجرای ادرار قرار دارد.

• وستیبول Vestibul
• در حد فاصل بین لبهای کوچک فضایی تحت عنوان وستیبول وجود دارد این فضا در عقب به توسط فورشت
و در جلو به وسیله کلیتوریس محدود می شود .به این فضا سوراخهای خارجی پیشابراه و سوراخ واژن باز
می شود  .عالوه بر این مدخل مجاری غدد و ستیبوالر بزرگ به طرفین سوراخ واژن نیز باز می شوند.
محل خروج سوراخ پیشابراه  urethral orificeحدود 2/5سانتی متر در عقب کلیتوریس و بالفاصله در
جلوی سوراخ واژن می باشد.

• سوراخ واژن  vaginal orificeدر عقب سوراخ پیشابراه قرار دارد و در دختران باکره به توسط یک چین
مخاطی نازک تحت عنوان پرده بکارت  hymenمحدود می شود .این پرده از لحاظ شکل ظاهری بسیار
متغیر می باشد .گاهی به شکل حلقوی  anularمی باشد .گاهی اوقات هاللی شکل بوده و در پاره ای موارد
دارای سوراخهای متعددی می باشد که تحت عنوان  cribriformنامیده می شود این پرده در مواردی ممکن
است وجود نداشته باشد و یا در مواردی ممکن است به صورت پرده کاملی بدون سوراخ باشد .پس از اضافه
بکارت بقایای نامنظمی از آن باقی می ماند که تحت عنوان hymenal carunclesنامیده می شود.

•
•
•

•

بولب وستیبول Bulb of the vestibule
بولب وستیبول معادل جسم اسفنجی در آلت تناسلی جنس مذکر می باشد که به علت وجود واژن
به دو نیمه راست و چپ تقسیم شده اند.
بولب های وستیبول از دو توده ارکتیل به طول حدود سه سانتی متر تشکیل که در طرفین سوراخ
واژن قرار دارند .بخش خلفی حجیم تر بوده و در مجاورت غدد وستیبوالر بزرگ قرار دارند.
بخش میانی آنها در باال مجاور شاخ ایسکیوپوبیک می باشد و در پائین بتوسط عضله
بولبواسپونژیوزوس پوشیده می شود.
انتهای قدامی بولب های وستیبول از طرفین سوراخ پیشابراه به سمت کلیتوریس امتداد می یابند و
به توسط قسمت باریکی تحت عنوان کامیشر قدامی به هم مرتبط می شوند.

•
•
•
•

•

غدد وستیبوالر بزرگ Greater vestibblar gland
غدد وستیبوالر بزرگ که به آن غدد بارتولن هم گفته می شوند معادل غده کوپر یا بولبواورترال
در مرد می باشد.
این غدد بزرگترین غدد وستیبوالر می باشند و در حدود یک سانتی متر قطر دارند
محل استقرار این غدد در طرفین سوراخ واژن و انتهای خلفی بولب وستیبول می باشد .هر یک
از غدد دارای مجرایی است که حدود  2سانتی متر طول دارد و به وستیبول در حد فاصل بین
کنار داخلی لب کوچک و سوراخ واژن و در طرفین حفره ناویکوالر باز می شود .این غدد به
ویژه در هنگام تحریک جنسی ترشحات موکوسی را ترشح می نمایند که موجب مرطوب شدن
وستیبول می گردد .غدد بارتولن در حالت طبیعی قابل لمس نبوده و تنها در مواردی که متورم
گردند در حد فاصل ثلث میانی و خلفی سوراخ واژن مشخص می شوند.
در ناحیه وستیبول عالوه بر غدد وستیبوالر بزرگ ،غدد دیگری به صورت پراکنده با ترشحات
موکوسی وجود دارند که بیشتر در اطراف سوراخ پیشابراه و کلیتوریس قرار دارند و مجموعا ً
تحت عنوان غدد وستیبوالر کوچک شناسایی می شوند.

• بافت شناسی لبهای کوچک
• لبهای بزرگ چین های مخاطی می باشند که سطح خارجی آنها به توسط یک اپلیتیوم سنگفرشی
مطبق شاخی ولی سطح داخلی آنها با اپلیتیوم سنگفرشی مطبق غیر شاخی که دارای غدد چربی
در هر دو سطح می باشد اما فاقد مو است پوشیده می شود .بخش میانی لبهای بزرگ از یک بافت
همبند حاوی الیاف االستیک پر عروق تشکیل می شود.

• بافت شناسی لبهای بزرگ
• لبهای بزرگ چین های پوستی هستند که دارای مقدار قابل توجهی چربی زیر جلدی و یک عضله
صاف که در حقیقت ادامه عضله دارتوس است می باشد ،سطح خارجی لبهای بزرگ دارای
موولی سطح داخلی آن فاقد مو می باشد و در هر دو سطح غدد چربی و عرق به مقدار فروان
دیده می شود.

اگر موضوعی  5سال آینده برایتان اهمیتی نخواهد داشت،
بیشتر از  5دقیقه برایش ناراحت نباشید!

