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هدف کلي:
آشنائی با نحوه تکامل طبیعی جنین از تشکیل سلول تخم تا بدو تولد و نیز آشنائی با انواع ناهنجاری های مادر زادی و عوامل موثر در
ایجاد آنها

اهداف اختصاصي:
دانشجو پس از پايان دوره بايد بتواند:
.1

تاریخچه اي از پيشرفت علم جنين شناسی بيان كند.

.2

اهميت فرا گيري علم جنين شناسی را شرح دهد.

.3

تفاوت تقسيم ميتوز و ميوز را بيان نماید.

.4

فرآیند اسپرماتوژنيزیس را شرح دهد.

.5

ناهنجاریهاي نقایص كروموزوم ها را بيان نماید.

.6

تغييرات سيكل تخمدانی و سيكل رحمی را بيان كند و ارتبارطات بين آنها را شرح دهد.

.7

ظرفيت گيري و واكنش آكروزومی در اسپرم را توضيح دهد.

.8

مراحل روند لقاح را شرح دهد.

.9

نتایج باروري را نام ببرد و كليواژ را تعریف كند.

 .11چگونگی انتقال سلول تخم به طرف رحم و جایگزینی آن را شرح دهد.
 .11طرز بوجود امدن جنين هاي غير طبيعی در این مرحله را توضيح دهد.
 .12فرایند جایگزینی بالستوسيست را شرح دهد.
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 .13تغييرات ایجاد شده در روز هاي هشتم تا سسزدهم را در جنين با رسم شكل نشان دهد.
 .14چگونگی تشكيل و تكامل تروفوبالست ،حفره آمينيونی ،حفره كوریونی ،كيسه زرده ،مزودرم خارج جنينی و بند اتصالی را توضيح دهد.
 .15حاملگی نابجا را تعریف كند و محل هاي احتمالی حاملگی نایجا را نام ببرد.
 .16نحوه تشكيل و تكامل شيار اوليه ،گره اوليه ،نوتوكورد را با رسم شكل شرح دهد.
 .17نحوه تشكيل سه الیه جنينی را از الیه اپی بالست را شرح دهد.
 .18چگونگی تشكيل عروق خونی را در هفته سوم توضيح دهد.
 .19تغييرات ظاهري جنين را در طی هفته سوم جنينی بيان كند.
 .21عوامل ژنی و مكانيسم هاي موثر در شكل گيري جنين را بيان كند.
 .21نحوه تشكيل و تكامل شيار اوليه ،گره اوليه ،نوتوكورد را با رسم شكل شرح دهد.
 .22نحوه تشكيل سه الیه جنينی را از الیه اپی بالست را شرح دهد.
 .23چگونگی تشكيل عروق خونی را در هفته سوم توضيح دهد.
 .24تغييرات ظاهري جنين را در طی هفته سوم جنينی بيان كند.
 .25عوامل ژنی و مكانيسم هاي موثر در شكل گيري جنين را بيان كند.
 .26مشتقات الیه اكتودرم ،مزودرم و اندوردرم را نام ببرد.
 .27نحوه تشكيل لوله عصبی و مشتقات آن را بنویسد.
 .28نحوه تشكيل مزودرم پارااكزیال واسطه اي و جنينی و ساختمان هاي سومایت و سوميتومر را توضيح دهد.
 .29نحوه تشكيل دستگاه گوارش و تنفس را از الیه هاي آندودرم را توضيح دهد.
 .31تغييرات ظاهري جنين را طی ماه دوم جنينی بيان كند.
 .31تغييرات ظاهري جنين را طی ماه هاي سوم ،چهارم ،پنجم و نيمه دوم حاملگی را بيان كند.
 .32روش هاي تعيين زمان تولد جنين را شرح دهد.
 .33انواع رشد غير طبيعی جنين را ذكر كند.
 .34روش هاي تشخيص قبل و بعد از تولد را نام ببرد و موارد اندیكاسيون آنها را بيان كند.
 .35تغييرات الیه هاي ترفوبالست و سيتوتروفوبالست را طی دوره بارداري با رسم شكل نشان دهد.
 .36حداقل سد جفتی و نقش آن را در انتقال مواد را شرح دهد.
 .37ساختمان جفت فول ترم ،گردش خون جفتی و عمل كرد جفت طی بارداري را شرح دهد.
 .38تكامل حفره امينيونی و طناب نافی را توضيح دهد.
 .39تغييرات جفت در پایان بارداري را بيان كند.
 .41انواع دوقلو هاي بهم چسبيده را شرح دهد
 .41عوامل محيطی ایجاد كننده ناهنجاري هاي مادرزادي را نام ببرد ،نوع ناهنجاري و زمان تاثير هر عامل را بنویسد.
 .42عوامل ژنتيكی و كرموزومی ایجاد كننده ناهنجاري مادرزادي را با ذكر مثال هایی شرح دهد.
 .43نحوه عمل كرد عوامل تراتوژن روي جنين را شرح دهد.
 .44منشاء اوليه استخوان هاي بدن را بيان كند.
 .45استخوان سازي داخل غشایی و داخل غضروفی را شرح دهد.
 .46ساختمان هایی كه از نوروكرانيوم و ویسروكرانيوم بوجود می آید را بيان كند.
 .47نحوه تشكيل و تكامل اندام ها و ستون فقرات را با رسم شكل شرح دهد.
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 .48ناهنجاري هاي مادرزادي دستگاه اسكلتی را نام ببردو علل ایجاد كننده آنها را شرح دهد.
 .49منشاء و چگونگی تشكيل عضالت اسكلتی در دیواره بدن را از اپی مر و هيپومر را توضيح دهد.
 .51را شرح دهد.
 .51عضالت اسكلتی ناحيه سر و اندام ها را شرح دهد.
 .52ناهنجاري هاي مادرزادي عضالنی را ليست نماید و دليل ایجاد آنها را بيان كند.
 .53منشاء و چگونگی تشكيل سلوم داخل رویانی را شرح دهد.
 .54چگونگی تشكيل حفرات صفاقی ،جنينی و پریكاردي را توضيح دهد.
 .55تكامل مزانترهاي قدامی و خلفی را با رسم نشان دهد.
 .56انواع و چگونگی ایجاد فتق هاي مادرزادي دیافراگم را از نظر جنين شناسی بيان كند.
 .57منشاء و چگونگی تشكيل جوانه هاي تنفسی را بار رسم شكل شرح دهد.
 .58چهار مرحله تكامل ریه را نام ببرد و تغييرات هر مرحله را شرح دهد.
 .59سد خونی – هوایی را توضيح دهد.
 .61زمان تشكيل ماده سورفاكتانت و نقش آن در سندرم دیسترس تنفسی را بنویسد.
 .61از نظر جنين شناسی طرز تشكيل فيستول هاي تراكئوفارینژیال و آترزي ازوفاژیال را بحث نماید.
 .62با رسم شكل چگونگی تشكيل روده اوليه از بخش خلفی كيسه زرده را شرح دهد.
 .63مشتقات روده پيشين ،ميانی و پسين را ليست كند و نحوه تكامل هر یك را توضيح دهد.
 .64چگونگی چرخش معده و روده ها و تشكيل حفره لير ساك را شرح دهد.
 .65چگونگی تقسيم شدن حفره كلوآكه و غشاء كلواكه را با رسم شكل بنویسد.
 .66چگونگی تشكيل و تكامل ارگان هاي ترشحی (پرونفروز ،مزونفروز و متانفروز) را شرح دهد.
 .67تكامل كليه دائمی از بافت متانفروز و جوانه حالبی را شرح دهد.
 .68با رسم شكل تكامل مثانه و پيشابراه را توضيح دهد.
 .69ناهنجاري هاي مادرزادي دستگاه ادراري را نام ببرد و از نظر جنين شناسی علت بوجود امدن آنها را بحث كند.
 .71منشاء و چگونگی تكامل گونادها ،مجاري تناسلی و اعضاء تناسلی خارجی در هر دو جنس را با رسم شكل شرح دهد.
 .71چگونگی تشكيل غدد وابسته به دستگاه تناسلی را توضيح دهد.
 .72با رسم شكل چونگی تشكيل كانال اینگوئينال ،نزول بيضه ها و تخمدان ها را شرح دهد.
 .73ناهنجاري هاي مادر زادي مربوط به دستگاه تناسلی را نام ببرد و دالیل ایجاد آنها را از نظر جنين شناسی بحث كند.
 .74با رسم شكل حوادثی را كه در طی هفته سوم تا ششم جنينی اتفاق می افتد را شرح دهد.
 .75چگونگی تشكيل سپتوم ها در حفرات قلبی را شرح دهد.
 .76چگونگی تشكيل دریچه هاي سه لتی ،دولتی ،آئورتی و ریوي را بنویسد.
 .77گردش خون جنينی و تغييراتی كه بعد از تولد در آن بوجود می آید را توضيح دهد.
 .78بارسم شكل چگونگی تشكلی عروق شریانی ،وریدي لنفاوي بزرگ بدن را شرح دهد.
 .79ناهنجاري هاي مادر زادي دستگاه قلبی – عروقی را نام ببرد و چگونگی ایجاد آنها را از نظر جنين شناسی را مورد بحث قرار دهد.
 .81طرز تشكيل قوس ،بن بست و شيار برونشيال را با رسم شكل توضيح دهد.
 .81مشتقات قوس ،بن بست و شيار برونشيال را جداگانه ليست كند.
 .82تكامل زبان ،غدد تيروئيد ،حفرات دهان بينی و دندان ها را شرح دهد.
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 .83ناهنجاري هاي مادر زادي قسمت هاي مختلف ناحيه سر و گردن را نام ببرد و علل ایجاد كننده آنها را شرح دهد.
 .84با رسم شكل تكامل اوليه پوست ،چشم و گوش را نشان دهد.
 .85طرز تشكيل عدسی ،كوروئيد ،اسكلرا ،قرنيه و عصب بينایی را بنویسد.
 .86طرز تشكيل و تكامل صفحه اتيك ،فرورفتگی اتيك ،وزیكول اتيك ،مجاري و كيسه اندولنفاتيك ،ارگان كورتی و مجاري نيمدایره را شرح دهد.
 .87ناهنجاري هاي مادر زادي مربوط به پوست ،چشم و گوش را نام ببرد و از نظر جنين شناسی علت بوجود امدن انها را بحث كند.
 .88با رسم شكل تكامل اوليه دستگاه عصبی را شرح دهد.
 .89تكامل صفحه عصبی ،لوله عصبی ،چين هاي عصبی ،نوروپورها ،وزیكول هاي اوليه و ثانویه را شرح دهد.
 .91با رسم شكل تكامل نورون ها و سلول هاي نوروگليا را نشان دهد.
 .91مشتقات دیواره و حفرات مغز قدامی ،ميانی و خلفی را نام ببرد.
 .92تكامل هيپوفيز را شرح دهد.
 .93ناهنجاري هاي مادر زادي دستگاه عصبی را نام ببرد و از نظر جنين شناسی علت بوجود آمدن آنها را بحث كند.

محتوا و ترتيب ارائه:
جلسه

عناوين

تاريخ

مجريان

اول

تاريخچه علم جنین شناسی و اهمیت فرآگیری اين علم -فرآيند گامتوژنزيس

دكتر رجب زاده

دوم

هفته اول تکامل (از تخمک گذاری تا جايگزينی) و هفته سوم (تشکیل سه اليه جنینی)

دكتر رجب زاده

سوم

وقايع دوره رويانی يا امبريونیک (هفته چهارم تا هشتم)

دكتر رجب زاده

چهارم

وقايع دوره جنینی يا فتال (ماه سوم تا زمان تولد)

دكتر رجب زاده

پنجم

تکامل جفت و پرده های جنینی

دكتر رجب زاده

ششم

ناهنجاری های مادرزادی و عوامل ايجاد كننده آنها

دكتر رجب زاده

هفتم

تکامل دستگاه عضالنی-اسکلتی

دكتر رجب زاده

هشتم

تکامل دستگاه فلبی و عروقی

دكتر رجب زاده

نهم

تکامل حفرات و غشاء های سروزی بدن ،ديافراگم و دستگاه تنفسی

دكتر رجب زاده

دهم

تکامل دستگاه گوارش

دكتر رجب زاده

يازدهم

تکامل دستگاه ادراری

دكتر رجب زاده
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دوازدهم

تکامل دستگاه تناسلی

دكتر رجب زاده

سیزدهم

تکامل سر و گردن و صورت

دكتر رجب زاده

چهاردهم

تکامل پوست -چشم و گوش

دكتر رجب زاده

پانزدهم

تکامل دستگاه عصبی

دكتر رجب زاده

روش تدريس:
ارائه با پاورپوينت همراه با انیمیشن های الزم -بصورت سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ و انجام بحث های گروهی

مواد آموزشي (وسائل کمک آموزشي) :
ديتا پروژكتور – كامپیوتر – نرم افزار  ،Pointer ، Power pointوايت بورد ،ماژيک.

وظايف و تکاليف دانشجو:
حضور منظم در كالس های درس
شركت در بحث های گروهی
آمادگی و مطالعه مطالب جلسات قبل
ارائه كنفرانس يا تحقیق و ترجمه مطالب علمی مرتبط با واحد درسی در صورت عالقمند بودن دانشجو

روش سنجش دانشجو:
امتحان میان ترم تا انتهای مبحث جفت و پرده های جنینی (جنین شناسی عمومی)

 8نمره

امتحان پايان ترم مباحث جنین شناسی اختصاصی

 10نمره

حضور و غیاب و فعالیت كالسی

 2نمره

منابع مطالعه:
1- Sadler TW.: Langman`s Medical embryology, Last edition.
 -2جنینی شناسی كاربردی انسان ،نوشته كیت ال مور ،ترجمه دكتر علیرضا فاضل
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