
Cơ thể của bạn – Nữ giới
Buồng trứng
Cơ thể phụ nữ có 2 buồng 
trứng. Đó là nơi lưu trữ trứng 
và sản sinh hóc môn. Mỗi 
tháng một quả trứng sẽ rụng 
từ một trong hai buồng trứng. 

Cổ tử cung
Đây còn được biết đến là 
cổ tử cung, nằm ở phía đầu 
của âm đạo

Ống dẫn trứng
Ống này mang trứng từ 
buồng trứng đến tử cung.

Tử cung
Khi người phụ nữ mang thai, thai 
nhi sẽ lớn lên và phát triển trong 
tử cung (dạ con). Hàng tháng 
thành tử cung dày lên trong 
trường hợp cần nuôi dưỡng thai 
nhi lớn dần. Nếu người phụ nữ 
không có thai thì thành tử cung 
sẽ xệ xuống và tạo thành kinh 
nguyệt. 

Âm đạo 
Kết nối tử cung và bên 
ngoài cơ thể. Đây cũng 
là nơi mà chất nhầy kinh 
nguyệt chảy ra trong chu 
kỳ kinh nguyệt, nơi mà bộ 
phận sinh dục nam tiến vào 
khi quan hệ tình dục thâm 
nhập và đường sinh nơi mà 
thai nhi sinh ra mặc dù âm 
đạo nằm trong cơ thể.

Âm hộ
Tên gọi của bộ phận sinh 
dục của nữ giới nằm 
ngoài cơ thể. Rất nhiều 
người sử dụng từ âm 
đạo mặc dù âm đạo nằm 
trong cơ thể. 
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Niệu đạo
Ống dẫn nước tiểu từ bàng 
quang ra ngoài cơ thể.

Âm đạo 
Kết nối tử cung và bên 
ngoài cơ thể. Đây cũng 
là nơi mà chất nhầy kinh 
nguyệt chảy ra trong chu 
kỳ kinh nguyệt, nơi mà bộ 
phận sinh dục nam tiến 
vào khi quan hệ tình dục 
thâm nhập và đường sinh 
nơi mà thai nhi sinh ra.

Hậu môn
Mở ra khi đại tiện

Âm vật 
Một phần da nhỏ nhô lên nhưng 
rất nhạy cảm khi thủ dâm hay 
quan hệ sinh lý.

Môi âm hộ
Nếp gấp của da hay môi che 
phủ cửa mở âm đạo.
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