
FIZIOLOGIJA REPRODUKCIJE-
OPLOĐENJE,
TRUDNOĆA 



 Децо , надам се да сте гледали час на РТС 3 у уторак 
28.4.2020. , на тему “Физиологија репродукције-оплођење 
и трудноћа”.

 Ево и од мене једна презентација  на исту тему. 

 Задатак: 

а) Препишите у свеске са презентације слајдове број:                
3,4, 9,11, 12, 13, 14,15. ,

б) Пошаљите до петка 1.5. 2020. до 17.00. часова.

б) Прочитајте из уџбеника о систему органа за 
размножавање-грађа, улога, оплођење, трудноћа.

 Чујемо се следеће недеље.



 OPLOĐENJE je spajanje muške i ženske polne 

ćelije pri čemu nastaje oplođena jajna ćelija- ZIGOT.

 Zigot je prva telesna ćelija.

 Oplođenje se vrši u prvoj trećini jajovoda.

-proces oplođenja-

POJAM



RAZVOJ ZIGOTA

mesto vreme

ZIGOT
(oplođena jajna 
ćelija)

jajovod Od oplođenja  do 
7.dana

EMBRION
(zametak)

materica Od 7.dan do 8.nedelje

PLOD
(fetus)

materica Od 8.nedelje do kraja
trudnoće (40.nedelja)



 ZIGOT: 
-nastaje u jajovodu,            
-spušta se jajovodom ka materici i deli mitozom na veći broj ćelija;       
-sedam dana nakon oplođenja zigot stiže do materice.

ZIGOT



 EMBRION(zametak)                                                                                            

-nastaje iz zigota(u materici),

-urasta u zid materice(stvaranje posteljice, pupčane vrpce),

-zaštićen je omotačem(vodenjak) u kome je plodova voda,

-rast embriona umnožavanjem ćelija (nastaju tkiva,organi),

-razvoj srca-3.nedelja,razvoj ruku i nogu-5.nedelja,

-u osmoj nedelji ima  sve delove tela.

-4.nedelja                        -5.nedelja                       -7.nedelja

EMBRION(zametak)



 PLOD(fetus)-od osme nedelje do kraja trudnoće(40. nedelja),

-razvoj ploda(svih organa) u materici.

-posle oko 280 dana od oplođenja nastupa porođaj. 

- 8.nedelja           -11-13.nedelja    -15.nedelja          -19.nedelja

-26.nedelja                -33.nedelja            - 36.nedelja           -40.nedelja

PLOD





 POSTELJICA(placenta)-organ koji grade zid materice i tkivo 
embriona(zaštitne opne oko embriona) i ima zaštitnu ulogu.

 PUPČANA VRPCA-veza posteljice i embriona(snabdevanje hrane, 
kiseonika,odnošenje štetnih materija).Čine je krvni sudovi (dve 
arterije i jedna vena).

Posteljica  i pupčana vrpca



Embrion  kod različitih vrsta 
organizama



 Trudnoća (drugo stanje, graviditet) nastaje usađivanjem 
oplođene jajne ćelije u zid materice.

 Traje oko 280 dana (40.nedelja)

 Završava se porođajem i rađanjem novorođenčeta(bebe).

TRUDNOĆA



 Mogu biti:

1.Jednojajčani

2.Dvojajčani

3.Sijamski

Blizanci



 JEDNOJAJČANI

-nastaju od jedne oplođene jajne ćelije, kada se posle prve deobe      
mitoze, dve novonastale ćelije razdvoje i svaka odvojeno razvija;

-istog su pola,veoma liče;

-imaju istu genetičku osnovu(potiču od jedne oplođene jajne ćelije). 

Jednojajčani blizanci



 DVOJAJČANI

-nekada se stvore dve jajne ćelije u jajniku i ako se obe istovremeno 
spoje sa spermatozoidima nastaće dva zigota koja se odvojeno 
razvijaju;

-mogu biti istog ili različitog pola, međusobno liče;

-nemaju istu genetičku osnovu (potiču od dve oplođene jajne ćelije).

Dvojajčani blizanci



 SIJAMSKI (srasli)

-nastaju nepotpunim razdvajanjem jednojajčanih blizanaca(pri prvoj 
mitozi);

-spojeni su nekim delom tela (ili organa);

-istog su pola,veoma liče,ista genetska osnova;

-nazvani su prema blizancima Čang i Eng (rođeni 1811.u Sijamu).

-Čang i Eng

Sijamski blizanci


