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20.04.2020  Żeński układ rozrodczy- budowa i funkcjonowanie. 

Żeński układ rozrodczy zbudowany jest z jajników, jajowodów , 
macicy  i pochwy oraz zewnętrznych narządów płciowych: warg 
sromowych mniejszych i większych, łechtaczki i błony dziewiczej. 

 

Jajniki – żeńskie  gruczoły płciowe- położone są w jamie brzusznej. 
Produkują one żeńskie  komórki rozrodcze -  jajeczka - oraz żeńskie 
hormony płciowe  estrogeny i  progesteron. W pobliżu jajników 
znajdują się zakończenia jajowodów, wychwytujące uwolnioną  z 
jajnika dojrzała  komórkę  jajową. Jajowód jest miejscem gdzie 
spotykają się komórka jajowa i   wędrujące  na jej spotkanie  plemniki: 
tutaj odbywa się zapłodnienie. Macica służy jako miejsce rozwoju  
dziecka przez cały okres ciąży; kurcząc się bierze udział w akcji 
porodowej, wypychając dziecko  przez kanał rodny  na zewnątrz. 
Zewnętrze narządy  płciowe pełnią funkcje ochronne dla dróg 
rodnych. 

U dojrzewającej dziewczynki narządy płciowe  rozwijają się intensywnie ale  
nie jest to widoczne, gdyż ukryte są one w jamie brzusznej. Wyraźnym 
dowodem, że jajniki już  pracują, jest wystąpienie pierwszej miesiączki. 
Zanim ona się pojawi, zwykle kilka miesięcy wcześniej dziewczynka 
zauważa białawą, bezwonną wydzielinę z pochwy. Jest to zjawisko 
fizjologiczne, czyli prawidłowe: sygnalizuje, że w układzie płciowym 
dziewczynki zaszły już pewne zmiany. Pierwsza miesiączka pojawia się  
pomiędzy 10. a 16. rokiem  życia, najczęściej ok.12 roku życia.  Początkowo 
cykle są nieregularne, krwawienie bywa bardzo skąpe lub przeciwnie- 
obfite. Często towarzyszy ból brzucha. Jeśli nie jest zbyt nasilony nie  trzeba 



się nim przejmować. Przy  intensywnym bólu, występującym przy każdym 
krwawieniu, trzeba skonsultować się z ginekologiem. 

Zmiany w organizmie kobiety związane z funkcjonowaniem układu 
płciowego, są cykliczne, czyli powtarzają się w miarę regularnie. Jeden cykl 
trwa ok. miesiąca i dlatego  nazywa się go niekiedy  cyklem miesięcznym, 
cyklem miesiączkowym (bo wyznaczają go kolejne miesiączki) lub cyklem 
owulacyjnym ( owulacja – jajeczkowanie- uwolnienie dojrzałej komórki 
jajowej z jajnika).  Przyjęło się określać pierwszy dzień miesiączki jako 
pierwszy w cyklu.  Od momentu pierwszej  miesiączki dziewczęta powinny 
starannie odnotowywać  daty kolejnych krwawień. 

 

 


