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ფურის გენიტალიური ტრაქტი :
ცალკეული 4 სეგმენტი

• საშო  კოპულაცია (შეწყვილება)
• კარიბჭე (ვესტიბიული)

• საშვილოსნო ემბრიონის იმპლანტირების შემდგომ მაკეობა (გესტაცია)
• საშვილოსნოს ყელი
• საშვილოსნოს სხეული
• საშვილოსნოს რქა 

• კვერცხსავალი მილი

(ფალოპის მილი)
• ყელი
• ამპულარული ნაწილი

განაყოფიერება
• Pavillon - ძაბრი 

• საკვერცხეები ფოლიკულებისა და ყვითელი სხეულის წარმოქმნა
კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი - მდედრთა ნაყოფიერების ჯგუფი
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ვაგინა

სწორი ნაწლავი
ყელი

ვულვა

მენჯი

შარდ. ბუშტი

საშვილოსნო

კვერცხსავალი მილი

საკვერცხე

სუბ-ურეთლარული
დივერტიკული



მენჯის ღრუში მდებარე ტრაქტი
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მარცხენა პარარექტალური ღრუ

საშვილოსნოს განიერი გაწელილი იოგი

ი ნაწლავის ზედა ნაწილის
ლის აპკის საფარი

სწორი ნაწლავი

საკვერცხის ჯორჯალი

საკვერცხის ჩანთა

ლულის ჯორჯალი და ფალოპის მილი

საშვილოსნოს რქა

მარცხენა საკვერცხე

შარდის ბუშტის გვერდითი იოგი

შარდის ბუშტი



განცალკევებული საშვილოსნო, ხედი წინა მხრიდან
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მარჯვენა საკვერცხე
საშვილოსნოს სხეული

საშვილოსნოს მარჯვენა
რის წვერი

საშვილოსნოს რქების ძირი

დორსალური იოგი



განცალკევებული საშვილოსნო, გვერდითი 
ხედი
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საშვილოსნოს მარჯვენა რქა

შეერთებული რქები

საშვილოსნოს სხე

განიერი იოგი
ფალოპის მილი

ცხიმგროვა

აშვილოსნოს მარცხენა რქა

მარცხენა საკვერცხე

ის აბდომინალურ ნაწილში
ნილი კათეტერი



განცალკევებული საშვილოსნო. 
ხედი ზემოდან
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ფალოპის მილი

რქები

სხეული

ყელი

საშვილოსნოს

ყელის ვაგინალური ნაწილი

ვაგინალური ღრუ

საშოს ნაოჭები

ვაგინის თაღი



საშვილოსნოს რქა

Département R & D - Groupe Fertilité Femelle 7

საშვილოსნოს მარჯვენა რქა

მარჯვენა საკვერცხე

საკვერცხის ფოჩი

ლულის ჯორჯალი

განიერი იოგის ჭრილი

მილი საკვერცხის შეერთება

ლულის ჯორჯლის
თავისუფალი კიდე

კარიბჭის მილი

მილის ამპულარული ნაწილი

ძაბრი

ფალოპის მილი აბდომინალური ხვრელი



განცალკევებული გენიტალია, ხედი ზემოდან
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ვილოსნოს გარსის
ორწოვანი
შრევება

რცხენა
ცხე

ს გაწელილი
რსი

საშვილოსნოს მარჯვენა
რქის შესასვლელი

საშვილოსნოს ყელის ლოროწოვანი
გარსის მრგვალი ნაკეცები

ვაგინალური ხვრელი

სხეულის ღრუ

ყელის კედელი



საშვილოსნოს 
ყელი

9

საშვილოს
ნოს ყელი



საკვერცხე
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ძაბრი

კვერცხსავა
ლი მილი



საშვილოსნოს შეკუმშვა ხბოს მოგების 
შემდგომ

• საშვილოსნო ხბოს 
მოგებისთანავე
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 საშვილოსნო
მაკეობისას

 საშვილოსნო
ხბოს
მოგებიდან 40 
დღის შემდგომ



ფურის გლუვი საკვერცხე სქესობრივი 
სიმშვიდის პერიოდისას
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საკვერცხე ფოლიკულებით + ყვითელი სხეული
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ფოლიკულა
ოვულაციამდე

ყვითელი
სხეული



საკვერცხე ფოლიკულებით + ყვითელი 
სხეული
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ყვითელი
სხეული

მესამეული
განვითარების
სტადიის
ფოლიკულები



საკვერცხეები ყვითელი სხეულით
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ყვითელი
სხეული

ყვითელი
სხეული
შემცირების
სტადიაზე



ზეოვულირებული ფოლიკულა
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ყვითე
ლი
სხეულ
ები

ფოლიკულა
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