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Układ 
rozrodczy
Rozwój zarodkowy 
i płodowy człowieka

1   Owulacja.  
Dojrzała  
komórka jajowa 
zostaje uwolniona 
do jajowodu.

2   Zapłodnienie zachodzi 
w jajowodzie i polega 
na połączeniu plemnika 
z komórką jajową. W wyniku 
zapłodnienia powstaje 
diploidalna zygota 
zawierająca materiał 
genetyczny pochodzący 
od ojca i od matki.

4   Bruzdkowanie polega 
na podziałach mitotycznych 
zygoty. W wyniku bruzdkowania 
zarodek składa się z coraz 
większej liczby coraz 
mniejszych komórek zwanych 
blastomerami.

5   Po około 3–4 dniach 
od zapłodnienia zarodek 
składa się z ok. 12–16 
blastomerów i jest 
nazywany morulą. 
Morula przemieszcza się 
z jajowodu do macicy.

6   W wyniku kolejnych 
podziałów pomiędzy 
komórkami moruli tworzy 
się jama wypełniona 
płynem.

7   W 5–6 dniu po zapłodnieniu 
powstaje blastocysta. 
Ma ona postać pęcherzyka 
wypełnionego płynem. 

Rozwój prenatalny 
człowieka trwa 
ok. 38 tygodni 
i dzieli się na trzy 
okresy. Rozwój 
przedzarodkowy 
obejmuje pierwsze 
trzy tygodnie 
po zapłodnieniu. 
Od początku 
4. tygodnia do końca 
8. tygodnia trwa 
rozwój zarodkowy. 
Od 9. tygodnia 
do końca ciąży trwa 
rozwój płodowy.

3   W wyniku 
pierwszego 
podziału  
zygoty zarodek 
składa się 
z 2 identycznych 
blastomerów.

Ściana blastocysty 
to trofoblast – z niego 
powstanie kosmówka 
(jedna z błon płodowych), 
natomiast skupisko 
komórek sterczące do jamy 
blastocysty na jednym 
z jej biegunów to węzeł 
zarodkowy, z którego 
rozwiną sie pozostałe błony 
płodowe i ciało zarodka.
Około 6. dnia następuje 
implantacja, czyli 
zagnieżdżenie blastocysty 
w błonie śluzowej macicy.

ROZWÓJ 
ZARODKOWY 

O R G A N I Z M  C Z Ł O W I E K A



43

Zarodek ma długość ok. 3 cm i waży ok. 10 g.  
Jest odżywiany za pośrednictwem łożyska. Głowa 
i kończyny są już dobrze uformowane. Rozwija się mózg. 
W głowie widoczne są oczy i uszy, pojawiają sie też dłonie 
i stopy. Serce jest już całkowicie wykształcone. 

6. tydzień

18. tydzień

32. tydzień

12. tydzień

24. tydzień

39. tydzień

i ż k 10 Płód ma długość ok. 10–12 cm i waży ok. 30 g.  
Układ nerwowy i mięśniowy są już wykształcone. Można 
już rozpoznać płeć dziecka. Na palcach dłoni i stóp 
występują paznokcie. Pod koniec 12. tygodnia ciało płodu 
pokrywa meszek płodowy.

Płód ma długość ok. 23 cm i waży ok. 900 g.  
Ciało płodu staje się bardziej proporcjonalne. Pojawiają 
się brwi i rzęsy. Pod koniec 24. tygodnia w płucach 
zaczyna sie wykształcać substancja, która chroni 
pęcherzyki płucne przed sklejaniem się. 

Płód mierzy ok. 18–20 cm i waży ok. 300 g.  
Ruchy płodu są już wyczuwalne przez matkę.  
Na głowie dziecka pojawiają się włosy, a bicie serca staje 
się słyszalne.

Płód waży ok. 2000 g i ma długość ok. 30 cm.  
Skóra płodu jest gładka i różowa. Dziecko zamyka 
i otwiera oczy, następuje dalszy, bardzo szybki rozwój 
mózgu. Rozwija się układ immunologiczny płodu.

Płód jest już całkowicie rozwinięty  
i gotowy do samodzielnego życia. Z ciała znika  
meszek płodowy. Dziecko zazwyczaj waży ok. 3400 g 
i ma długość ok. 50 cm.
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