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 اعداد الدكتور اسلم سعود
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ale reproductive systemM

(�يتضح�من�الجدول�ملخص��عضاء�التناسلية�للذكر :)1صورة ووظائفها

(العربي)ت (�نكل��ي) اسم�العضو  الوظيفة اسم�العضو
درجة�حرارة�الخصية-دعم�الخصية  Scrotum كيس�الصفن1  حماية�الخصية-تنظيم
 انتاج��ندروجينات-انتاج�الحيامن  Testis الخصية2
انضاج-خزن�الحيوانات�اQنوية-الحيوانات�اQنويةO تركEpididymis N الHIبخ3

 نقل�الحيوانات�اQنوية-الحيوانات�اQنوية
درجة�حرارة�الخصية-دعم�الخصية Spermatic cord الحبل�اQنوي4 تنظيم
 نقل�الحيوانات�اQنوية Vas deferens الوعاء�الناقل5

 مستودع�لحفظ�الحيامن�لوقت�قصAmpulla HN �نبورة
 نقل�السائل�اQنوي  Urethra �حليل6
 للحيوانات�اQنويةومحاليل�منظمة- افراز�سوائل�تزود�الطاقة Vesicular gland الغدة�الحويصلية7
 السوائل�وsيونات�الrعضوية�اqى�السائل�اQنوي�بإفراز �سهام Prostate gland غدة�الHIوستات8
 تفرز�سوائل�تساعد�zي�طرد�البول�من��حليل Bulbourethral gland غدة�كوبر9

 عضو�الجماع�الذكري Penis القضيب 10
 بال��اية�الحرة�للقضيبتحيط  Prepuce غrف�القضيب 11

) ,��31(67��8 ��(� .�
/�� �	"�#��� 0�1$�� 9��� 
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

:�+�;<=>�� ?�
Scrotum:

زوجNن�من�الجيوب�حيث�تستقر�خصية�واحدة�zي�كل من��عضاء�التناسلية�الظاهرة�للعيان�يتضمن
�والشكل� �بNن�الفخذين�خلف�الحلمات��ثرية�مباشرة �ربية�ما �اQنطقة �ويقع�كيس�الصفن�zي تجويف�،

Qن�تقريبا�بواسطة�الحد�الوسطي�العمودي�اNن�متماثلNى�نصفqدعو�بالرف�الخار�ي�لكيس�الصفن�مقسوم�ا
الصف���الطوqي�اQمتد�ع�ى�السطح��مامي�والخلفي�لكيس�الصفن�بدوره�يمتد�اqى��مام�اQلتقىاو�الصف���

�من �الخلف�لغاية �وباتجاه �القلفة �العجان،طلغاية �شكل�كيس�الصفن�سط�يّ قة �ذات �والخلفي �مامي
(مفلطح)�تقريبا. :�ويتألف�مسطح  جدار�كيس�الصفن�من�الطبقات�التالية

1;&	$��Skin :

يتم�ONبالرقة�واQطاطية�واQرونة�وهو�ذو�لون�لحم��واحيانا�يحتوي�ع�ى�بعض�البقع�الداكنة�وذو�ملمس
�.  ناعم�يكسوه�شعر�مشتت�قص�HNوناعم

2;�&�A�� +6 ��	B1��� ��CA���Tunica vaginalis:

�القوام �مص�ي �نسيج �البط���Serous tissueو£ي �التجويف �اqى �الغطاء،Peritoneumيمتد وهذا
� �الصفن �كيس �اqى �نزولها �عند �بالخصية �يحيط �الHIبخ�ScrotumاQص�ي �خط �طول �ع�ى �¤�ا وهو�يتصل

Epididymisن�هما�Nهبلية�تحتوي�ع�ى�طبقتQلة�اrوع�ى�اثر�ذلك�فالغ:

6.�E����� +� ��F�G)�� �EBH���Visceral layer:

 الطبقة�تمثل�الغطاء�اQوحد�لكل�من�الخصية�والHIبخ.وهذه

.I���&$�� �EBH���Parietal layer:

وهذه�الطبقة�تؤلف�بطانة�جوف�كيس�الصفن،�وبذلك�فالغrلة�اQهبلية�تتمثل�بكيس�مغلق�تماما
�بكافة�احشاء�الخصية�مؤلفة�من�جيبNن�يحتوي�كل�م��ما�ع�ى�خصية�واحدة�وكل� ومطبقا�ع�ى�او�محيطا

�ربية�لجدار�البطن�حا �rمعه��وعية�اQنوية�و�وردةمجيب�يتضيق�zي�جزئه�العلوي�ويمتد�خrل�اQنطقة
.  والشرايNن�و�عصاب�واللمف

3;��F�G)�� +6 9�K�B�� ��CA���Tunica albuginea:

�من��نسجة رقيقة �بيضاء �عن�طبقة �عبارة �و£ي �والHIيخ، �الخصية �من �لكل �اQوحد تؤلف�الغطاء
،�وتوجد�اوعية�دموية�عديدة�يمكن�مrحظ¬�ا�تحت�سطح�هذه�Elastic connective tissueالرابطة�اQطاطية�

.  الطبقة
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

:����L;��>M�� Testis :

()�Testis(مفردها�خصية�Testesالخ¯® لغ�طولبي�£ي�العضو�التناس�ي��سا±®��لذكور،)2صورة
� �حواqي �الثور �حواqي13-10خصية �وعرضها �6.5-5سم �حواqي �يبلغ �ا وو̧ز �الطبقةغم400- 300سم �توجد ،

�هذه�الطبقة�الوظيفية�Parenchymaللخصية�تحث�الغrلة�البيضاء�وتسم�Functional layerالوظيفية� .
�اqى �ومقسمة �مصفر �بلون تكون

معزولة�،�الفصوص�Lobulesفصوص�
��نسجة� �من �مكتملة HNغ� بحواجز

� �ويقع �الفصوصضالرابطة �هذه من
� �الذي �الوظيفي من�يتألفالنسيج

�اQنوية  Seminiferousالنبيبات
tubules4-1وكل�فص�يحتوي�ع�ى�

نبيبات�منوية�كل�نبيب�م��ا�ذو�¸�ايتNن
و£ي�تمثل،�حوض�الخصيةتصبان�zي�

� �الحيامن �انتاج �Spermatozoaموضع
�وملتفة �النبيبات�صغHNة و�وتكون�هذه

�بشدة �مHÀاصة �القطر�تكون �من وتبلغ
� (200حواqي =1مايكرون سم

.)مايكرون10.000

) ,��32��>M	� �-�� NHE� ( 

بد�النبيبات�zي�ك�rخصي�Âاذ�يبلغ�طول �بحواqياالثور�من �¸�اي¬�ا Âح� �وتشكل�حواqي5-3ي¬�ا كم،
85� وزن�الخصيتNن. �من�مÀن�الخصية�وب��اية�مسدودة�متجها%�من ويمتد��نبوب�اQنوي�الواحد�ابتداءا

�HÅلتوية�وهذه�بدورها�تتحد�فيما�بي��ا�مكونة�نبيبات�اخرى�اكQلفوفة�او�اQنحو�لب�الخصية�مكونا�النبيبات�ا
و  Çاو�شبكة�طو� �مكونة�ضفHNة �تتحد�مع�بعضها �بدورها �بالنبيبات�العدلة�او�اQستقيمة�وهذه �وتدÈى قطرا

� �يصدر�ع��ا�Rete testisالخصية �Âبالقنوات15-12وال� �تدÈى �صغHNة  Vasaالصادرة�او��وعية�قناة
efferentia��Âوال� �مؤلفة �للخصية �العلوي �القسم �عند �بي��ا �فيما �تتحد �ال��اية �الIراسzي  HHead ofبخ

epididymis (caput epididymis) �،ي�الخنازيرzيا�عضلية�ناعمة�كما�هو�موجود�rنوية�خQتبطن�النبيبات�ا�.
�وان�التقلص��يقاÈي�لهذه�العضrت�يساعد�zي�حركة�Myofibroblastوخrيا�عضلية�ليفية كما�zي�الثور.

ت �اQنوي �للنبيب �الطrئية �الطبقة �اQنوي. �النبيب �اQطبقة �الطrئية �الطبقة �و£ي �خاصة  Stratifiedكون
epithelium�:  ال��Âتتألف�من�نوعNن�من�الخrيا�و£ي
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

1;,&����� �CM�� +6 ������" �CO (�/A���)Sertoli cells or Nurse cells:

وان�اتصا�ÏÇا�عن�الغشاء�Spermatogoniaتكون�اك�HIحجما�واقل�عدد�من�سليفات�الخrيا�النطفية
،�خrل�التطور�zي�Blood testis barrierتشكل�الحاجز�الدموي�الخصوي�Basement membraneالقاعدي�

اذ�تقوم�Mullerian inhibiting substanceاثناء�اQراحل�الجنينية�تعمل�ع�ى�انتاج�مواد�مثبطة�لقنوات�مولر�
ق نوات�البيض�والرحم�وعنق�الرحم.�وتقع�هذه�الخrيا�الطولية�بتثبيط�قنوات�مولر�الجنينية�وملحقا�Ïا�مثل

�قمة� �الجرثومية. (خrيا�سHNتوqي)�ع�ى�الطبقة�القاعدية�ولها�امتدادات�سايتوبrزمية�اذ�تلتف�حول�الخrيا
�انبعاجات �غ�HNمنتظم�ولها �سHNتوqي�شكلها �ونواة�خrيا السايتوبrزم�تصل�اqى�قمة�تجويف�النبيب�اQنوي،

و  �ويمكن�تلخيص�وظائف�خrيا�سHNتوqي�بالنقاط�Prominent nucleolusواضحة�نواةتحتوي�ع�ى�شديدة .
:  التالية

 تعمل�ع�ى�ايجاد�الدعم�الفONياوي�للخrيا�النطفية�اQتطورة.-أ
�اتصاÇت�تسم-ب �حيث�توجد �اQتطورة، �النطفية �الخrيا �تغذية �ع�ى بNن�خrيا�Gap junctionsتعمل

جانب�وبNن�خrيا�سHNتوqي�والخrيا�النطفية�اQتطورة�من�جانب�اخر�،�اذ�تنتقل�اQواد�الغذائية�سHNتوqي�من�
 واQواد��يضية��خرى�من�خrيا�سHNتوqي�اqى�الخrيا�النطفية.

 تعمل�ع�ى�حماية�النطف�اQتطورة،�اذ�تشكل�خrيا�سHNتوqي�الحاجز�الدموي�الخصوي.-ج
:افراز�عوامل�مهمة�لتطور�النط-د  ف�مثل
�الHIوتNن�الرابط1 �الذي�يعمل�ع�ى�ابقاء�تراك�ONهرمون��Androgen binding protein (ABP)لÖندروجNن. :

 التستوستHNون�عالية�zي�تجويف�النبيب�اQنوي�وهذا�مهم�لتطور�النطف.
2rخ اعد�zي�دفعيس�Testicular fluidيا�سHNتوqي�اqى�السائل�الخصوي.افراز��البوتاسيوم�والبيكاربونات�من

 الحيامن�غ�HNاQتحركة�اqى�خارج�الخصية.
 Follicleوهو�هرمون�يعمل�ع�ى�تثبيط�افراز�هرمون�محفز�نمو�الحويصrت�Inhibinافراز�هرمون��¸�بNن.3

stimulating hormone (FSH)عن�هرمونات�محرضات�القند��rمن�الغدة�النخامية�فضGonadotropin 
releasing hormone(GnRH)�.هادQمن�تحت�ا 

فعله�عكس�عمل�هرمون��¸�بNن�اذ�يعمل�تغذية�عكسية�موجبة�ع�ى�افراز�Activin.افراز�هرمون��كتفNن4
.FSHهرمون�

 تعمل�خrيا�سHNتوqي�ع�ى�ال¬�ام�الحيامن�غ�HNالجيدة�و�جسام�اQتبقية.-ه
 تعمل�ع�ى�تحرير�الحيامن�اqى�تجويف�النبيب�اQنوي.-و
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

2;�CM�� ) <����	� ,&�����(��P����� ,��1Q�� +6 ��P����� �CM���Spermatogenic cells:

:  وال��Âتتضمن�الطبقات�التالية

سليفات�الخrيا�النطفية�او�خrيا��م�وال�Â-أ
(�تمثل�الطبقة�القاعدية .)3صورة

خrيا�نطفية�ابتدائية�و£ي�عبارة�عن�خrيا-ب
�ومرتبة �الشكل �طبقة�كروية �شكل ع�ى

 واحدة�او�طبقتNن.

�بالخrيا-ج �اشبه �و£ي �ثانوية �نطفية خrيا
النطفية��بتدائية�ولك��ا�اصغر�م��ا�حجما�

 ومرتبة�ع�ى�شكل�طبقة�واحدة�او�طبقتNن.

�غHN-د �نطف �عن �عبارة �و£ي �نطفية أرومات
�اQغذية� �بنتوءات�الخrيا �ومسنودة ناضجة

� �وتكون �سHNتوqي) (خrيا مرتبة�او�الساندة
��نبوب� �او�اك�HÅداخل �طبقتNن �شكل ع�ى

(�اQنوي. ,��33<����� ��H� !)��� (�

ONوتتم� �الخصية �الكامنة ��مشاج �ع�ى �احتوا�Úا �والخrيا�Potential gametesبعدم �الوÇدة عند
حيث�خضع�اqى�انقسامات�Seminiferous tubulesن�موجودة�zي�النبيبات�اQنوية�تكو� Germ cellالجرثومية�

 خلوية�مستمرة�مكونة�نطفا�جديدة�ع�ى�طول�الحياة�التناسلية�للذكر.�

:ةوللخصي  وظيفتان�هما

�شرط-1 �®Ûالجن� �البلوغ �سن �عند �بالنطف �تدÈى �Âوال� �الذكرية ��مشاج �حرارة�انتاج درجة �تكون ان
.�الخصية�اقل�من درجات�مئوية درجة�حرارة�جسم�الحيوان�بعدة

او-2 �الخصوي �الشحمون �او ��ندروجNن �اسم �عليه �يطلق �والذي �الذكري �الهرمون انتاج
حيث�يتم�افرازه�من�خrيا�الخصية�الواقعة�بNن�النبيبات�اQنوية�ويطلق�عل�ßا� TestosteroneالتستوستHNون

(الخrلية) �البينية �الخrيا �للغدة��tial cellsInterstiاسم �الفص��مامي �من �للقند �الغاذي بتأث�HNالهرمون
.النخامية
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

��#�B�� �CM�� +6R&� �CO�sInterstitial cellorLeydig cells:

�تم�ئ�النسيج�الضام�بNن�النبيبات�اQنوية�وتشكل�حواqي �Âالخصية.%�من�كتلة20-10وال�ONتتم
بالشبكات�âندوبrزمية م�يء سيتوبrزم ،�فاتحة�اللون،�مكورة�ودائرية.�يحيط�¤�احمضية بنواة�Çيدكخrيا

د.واQيتوكوندريا اQلساء تلعب�خrيا�Çيدك�دورًا�هامًا�هنيةوبكميات�أقل�يوجد�zي�السيتوبrزما�ايضًا�فجوات
،�وابتداًء�من�sسبوع�الثامن�وحs�Âسبوع�الحمل خrل�فHÀة الجنNن لدى الجهاز�التناس�ي�الذكري zي�نضوج

�عشر �عمر�الجنNنالثامن �تحفONها،من �ويتم �البينية �اQحفز�للخrيا �الهرمون �قبل  Interstitial cellمن
)ICSH(stimulating hormoneى�Èي��ناث�يدz�)هرمون��باضةLHLuteinizing hormone(يدكÇيا�rخ�،

من95تفرز بينما�يشكل�وكميات�قليلة�من��ندروجينات��خرى�estosteroneTالتستوستHNونهرمون%
.٪�فقط�5ما�نسبته الغدة�الكظرية ما�تنتجه

:�التستوستHNونولهرمون  عدة�وظائف
:Secondary male sex characteristics ية�للذكرو ضروري�لتطور�الصفات�الجنسية�الثان-أ  مثل
 و�حافة�الرقبة.أ.�صrبة�ومتانة�القرون�وسمك�حرف1-أ
.خشونة�الصوت�والسلوك�التشاكÛ®��او�العنيف.2-أ

.Normal mating behaviorسلوك�الOÀاوج�الطبيéي-ب
.Accessory glandsضروري�لوظيفة�الغدد�اQساعدة-ج
.-د  انتاج�الحيامن
.Male duct systemادامة�الجهاز�القنوي-ه
.Spermatogenesisلعملية�توليد�الحيامن�Optimum conditionاQثاليةت�ادامة�الحاÇ-و
ووضع�الحيامن�داخل�الجهاز�التناس�ي��نثوي.-ز  عمليات�نقل�الحيامن�وانتقال

��>M	� �#�#$�� !3���Original embryonic testis :

�هو��وتار�الجنسية��ولية  Genitalالتناس�ي�لÖخدود��Primary sex cordصل�الجنNن�للخصية
ridgeوولفا،�بينما�الجهاز� �Çتختلف�الخصية�عن�اQبايض�zي�ا¸�ا�Wolffian ductsلقنوي�ينشأ�من�قنوات
�بالقرب�من�الكلية�اqى��سفل�من�خrل�zBody cavityي�تجويف�الجسم�تبقى �اذ�تOíل�من�موقع�نشأ�Ïا ،

� �ربية �لدفة�Inguinal canalsالقنوات �يحدث�بسبب�القصر�الواضح �ونزول�الخصية �كيس�الصفن. اqى
� �وهذا�Gubernaculumالخصية �الHIبخ)، �بذيل �ويتصل �ربية �اQنطقة �من �يتوسع رباط �عن �عبارة (و£ي

Ç تنمو�بنفس�سرعة�نمو�جدار�الجسم�وتنسحب�الخصيتان�قريبا�القصر�الواضح�يحدث�Çن�دفة�الخصية
�ربي من�Intra-abdominal  pressureة�،�ويساعد�الضغط�داخل�البطن�من�القناة ع�ى�مرور�الخصيتNن

�ربية�اqى�داخل�كيس�الصفن�،�وتسهم�الهرمونات�اQحرضة�للغدد� و� Gonadotrophinesخrل�القنوات
.�عملية�الOíول�هذه�تكتمل�عند�منتصف�الحمل��Androgensندروجينات  zMidي�عملية�نزول�الخصية

pregnancy ي�أواخر�الحمل�zي�الخنازير�z�،بالنسبة�لذكور��بقار�و�غنامLate pregnancyوتحدث�العملية�
� �اخرى �جهة �من �الوÇدة. �بعد �او �قبل �فقط �الحصان �zي �تفشل  UnilateralالخصيتNن�احدىقد



������� ��	
 / ���� �����
�������� ������ ��� 

��������  �������� !"�#� �$	�% 
���
&�� '�&��'��" �	"� 

�(��(�� �	)����
*�+�� ,�-����� 

.�
/�� �	"�#��� 0�1$�� 

 اعداد الدكتور اسلم سعود

cryptorchidismن�Nالخصيت�rاو�كBilateral cryptorchidism ي�عملية�نزولها�داخل�zكيس�الصفن�لغاية�
،�وzي�حالة�فشل�عمر�البلوغ�او�ابعد�من�ذلك�او�لم�تOíل�باQرة�وzي�مثل�هذه�الحاÇت�تسم�باختفاء�الخصية

وzي�حالة�نزول�احداها�فان�الحيوان�يكون�خضبًا�Sterileك�rالخصيتNن�بالOíول�فأن�الحيوان�يكون�عقيمًا�
للحيوانات�اQزرعية�Çنه�سيؤدي�اqى�انتشار�هذه�بإجرا�Úا��Çينصحولكن�وهذه�الحالة�يمكن�عrجها�جراحيا،

.و£ي�شائعة�الحدوث�zي�الخيول�والخنازير�ونادرة�zي��بقار.Undesirable traitالصفة�الغ�HNاQرغوب�¤�ا�

:�(��L;S8�B���Epididymis :

�الخصية �من �تخرج �خارجية �قناة �تغطى�هو�اول �مفردة �قناة �عن �عبارة �الغrلة�بامتدادو£ي من
HÀكب�الHIبخ�والقنوات�الخارجيةي،�،�تندمج�طوليا�بسطح�الخصيةم34HÀيبلغ�من�الطول�حواqي�البيضاء،

(مثل��وعية�الناقلة�و�حليل)� )�Outer layer(الطبقة�الخارجية�Tunica serosaالغrلة�اQصلية�من��خرى
(الطبقة�الوسطى  Epithelial)�ومن�ثم�طبقة�طrئية�Middle layerتل�ßا�طبقة�من�العضrت�اQلساء�الناعمة

layerالطبقة�العميقة�)Innermost layer(ONبخ.�يمكن�تميHIث�الrى�ثqاجزاء:ةا 

1;S8�B�� T�� head (Caput) of epididymis :

�التrفيف �عديدة �مسطحة �مساحة �عن �نفسه�حيتعبارة �حول �قمة�يلتف�للخلف�و�مام عند
راس�الHIبخ15-12الخصية،�حيث�تندمج� وتنحصر،�قناة�صغHNة�و£ي�القنوات�الصادرة�zي�قناة�واحدة�£ي

�الشد� �وهذا �البيضاء �للغrلة �هو�امتداد �والذي �الرابط �النسيج �من �غطائي �غشاء �داخل �التrفيف هذه
ت�لÖوعيةالغطائي� عطيه�مظهرا�مسطحًا�لوعاء�كب�HNمحشو�بمنتجات�الخصية�الحليبية�اQلتوية�لراس�الHIبخ

(البيضاء)،�تبطن�منطقة�الراس�بخrيا�هدبية�من�النوع�الظهاري�العمودي�اQطبق،�حيث�ان�اسواطها� اللون
 جسم�الHIبخ.�باتجاهالسوائل�باتجاه�الوعاء�الصادر�حركت

2;S8�B�� ����Body (Corpus) of epididymis :

.  اذ�يمتد�ع�ى�طول�اQحور�الطوqي�للخصية�وهو�قناة�مفردة،�يبطن�بخrيا�افرازية

3;S8�B�� !UTail (Cauda) of epididymis  :

�الذيل �تدخل�السوائل�اqى �افرازية، يكون�تجويف�ذيل�الHIبخ�اعرض�من�جسم�الHIبخ�يبطن�بخrيا
.  تحت�ضغط�عاqي�نسبيا�وÇيمك��ا�الرجوع�اqى�الخلف
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

S8�B�� VF�W+functions of epididymis:

1-!E� <�������Transport of sperm:

و15-13هو�الحيامن�zي�الذكور�النشطة�جنسيا�الوقت�اQستغرق�zي�النقل يومًا11-9يومًا�zي�الكباش
%،�وهناك�عوامل�تسهم�zي�حركة�الحيامن20-10ع�من�النقل�بنسبة�zي�الثHNان،�كما�ان�تكرار�القذف�يسرّ 

:�م��ا�خrل�الHIبخ

�الشبكة-أ �خrل �من �للخارج �اqى �تدفع �باستمرار�فأ¸�ا �الجديدة �الحيامن �انتاج �بسبب �الناتج الضغط
.�باتجاهعية�الصادرةو الخصوية�و�   الHIبخ

التدليك�zي�الخصية�والHIبخ�خrل�تأثHN اQتولد�من�خrل�External pressureبسبب�الضغط�الخار�ي-ب
 اني�الطبيéي.اQجهود�الجسم

.�Ciliated epithelial cellsبواسطة�حركة��هداب�للخrيا�الطrئية�اQهدبة-ج
�عن�طريق�القذف-د �الحيامن�يمكن�تحفONها zي�Ejaculationحركة (تحوي) اذ�تحصل�تقلصات�تمعجية

�خفيف� �óوضغط�سل� �اQلساء �الد�ينشأ�Slight negative pressureالعضrت �التقلصات �خrل ودية�من
�الوعا�لÖوعية �تعمل�ع�ى�تحريك�الحيوانات�اQنوية�من�الHIبخ�اqى ثمءالناقلة�و�حليل�وهذه الناقل�ومن
 �حليل.

2-<������ ��
���Concentration of sperm:

�نسبيا �مخففة �الHIبخ �تدخل �Âال� (100الحيامن �اqى �الHIبخ �zي �لتHÀكز �حيمن/مل مليار4مليون
و حيمن/مل)،�يحدث� راس جسم�الجزء�القريب�من�الHÀك�ONبسبب�امتصاص�السوائل�اQحيطة�بالحيامن�zي

.الHIبخ�بواسطة�الخrيا�الطrئية

3-<������ X�O�Storage of sperm:

�zي �الحيامن �خزن �اQثالية�ذيليتم �للظروف �نتيجة �الواسع �تجويفه �zي �س�كانخفاضالHIبخ
�البوتاسيومPHالهيدروجي�� �الكاربون�وارتفاع �اوكسيد �ثاني �وارتفاع �اللزوجة �الصوديوم�K+1وزيادة اqى

Na+1�،عمرها� �واطالة ��يض�للحيامن �انخفاض�معدل �zي �جميعها �تسهم �التستوستHNون وتأث�HNهرمون
 مليار�حيمن�zي�بربخ�الثور.74-50لتHÀكز�اqى�حواqي�

4-<������ YK��Maturation of sperm:
�و�خصاب�وعند �الحركة �ع�ى �غ�HNقادرة �و£ي �الصادرة �من��وعية راس�الHIبخ �الحيامن�اqى تدخل

�من�خrل�الHIبخ� ي(�Cytoplasmic dropletsتفقد�القطHNات�السايتوبrزمية�فإ¸�اانتقالها عد�دلي�rوجودها
كوامتrكها�قدرة�اخصابية�منخفضة�نضج�الحيامنعدم�ع�ى� رقبة ل�حيمن�اثناء�عمليات)�ال��Âتتشكل�ع�ى

تحصل�تكتسب�القدرة�ع�ى�الحركة�و�خصاب،�والخصوبة�الحقيقية�فإ¸�االتكوين�وصو�Çاqى�ذيل�الHIبخ�
 اqى�القناة�التناسلية��نثوية.اعند�دخولهعندما�تخضع�الحيامن�اqى�عمليات�النضج�وال��Âتحصل�
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

:��8��;.�#��� !B���Spermatic cord:

�اQنوي�يربط �حيا�Ïا،�باùلياتالخصية�الحبل �تدعم �Âال� �الخصاذ �شرايNن �¤�ايتلتف �وتحيط ة
�او�الشبكة�الوريديةضال �الوريدية ،�فض�rعن�ذلك�Nerve trunksومراكز��عصاب�Venous plexusفHNة

رابطة�وجزء�من��وعية�الناقلة� من�Vas deferensفان�الحبل�اQنوي�يتألف�من�الياف�عضلية�وانسجة rك
درجة�حرارة�الخصية.  الحبل�اQنوي�وكيس�الصفن�يسهم�zي�الدعم�الفONياوي�للخصية�وتنظيم

: ��>M�� ,���) ���' *	� ,�H���� 

�سحب �يتطلب �الخصية �حرارة درجة �ع�ى �السيطرة �zي �اQنوي �والحبل �الصفن �كيس �وظيفة ان
�وت �الجو�منخفضة، �حرارة درجة �تكون �عندما �الجسم �بجانب �عن�الخصيتNن �بعيدا �تتدqى �الخصيتNن رك

�والعضلة� �الصفنية �الغrلة �هما �عضلتNن �تتطلب �العملية �وهذه �الجو. �حرارة درجة �ترتفع �عندما الجسم
(و£ي�عضلة�مخططة� توجد�حول�الحبل�اQنوي�وتكون�حساسة�Striated muscleالخارجية�اQعلقة�للخصية

درجات�الحرارة). rلة�الصفنية�تنكمش�مؤدية�اqى�انكماش�وتجعد�كيس�خrل�الجو�البارد�فان�الغ�للتغz�HNي
الصفن�والحبل�اQنوي�ومن�ثم�سحب�الخصية�بالقرب�من�الجسم.�وع�ى�العكس�من�ذلك�عندما�يكون�الجو�

فأن�هذه�العضrت�ترتýي�بحيث�تسمح�لكيس�الصفن�بالتمدد�والحبل�اQنوي�يزداد�طو�Çمؤديا�اqى�تدqي�حاراً 
�عن�الجسم�وا درجة�الحرارة���عند�الوصول�اqى�الخصية�بعيدا لغrلة�الصفنية��Çتستجيب�اqى�التغz�HNي

�HNلساء�لهذا�التغQت�اrزدياد�وتزداد�حساسية�العضÇون�باHNهرمون�التستوست�ONوتبدأ�تراك��®Ûالنضج�الجن
.  بدرجة�الحرارة

:  التHIيد�الفع�ي�للخصية�يحدث�بطريقتNن

ت�الطريقة��وqى:-1 �Âي�الجو�الحار�كون يحتوي�جلد�كيس�الصفن�ع�ى�الغدد�العرقية�والدهنية�الzفعالة�
درجة�حرارة�كيس�الصفن�اقل�وعليه�فان�تبخر�افرازات�هذه�الغدد� يHIد�كيس�الصفن�ومن�ثم�الخصية.

� �بـ �الخصية�الداخلية درجة�حرارة �وعند�تمدد�كيس�الصفن�خrل�الجو�الحار�فان�هذاºم5-2من .
�متحسسة�سيو �اعصاب �وجود �طريق �عن �التبخر، �طريق �عن �التHIيد �اك�HIلعملية �سطحية فر�مساحة

�ومن�ثم�يقوم�الدماغ� �الدماغ�، �مراكز�التنفس�zي �جلد�كيس�الصفن�ترسل�اQعلومات�اqى �ع�ى للحرارة
 ايعازات�اqى�الغدد�العرقية�لتقوم�بعملية�التHIيد.�بأرسال

االطريقة�الثانية-2 zي�الجاهز�الدوري�الدموي�Heat exchangeمن�خrل�التبادل�الحراري�لتHIيد�الفع�ي:
�الجسم�ع�ى�طول�الحبل�اQنوي�من�خrل� �الذي�يكون�بدرجة�حرارة �تنقل�الشرايNن�الدم �اذ للخصية

�الخصوية� �الدموية ��وردة �بضفHNة �تسم �الخصوية �ملتفة�من��وردة  Pampiniform venousشبكة
plexusل�rيد�للدم�الشرياني�الداخل�للخصية�عن�طريق�الدم�الوريدي�الخارج�م��ا�من�خHIويحصل�ت

زيادة�طول�الحبل�اQنوي�اثناء�الجو�الحار�Countercurrent heat exchangeتيار�تبادqي�متعاكس� �يوفر وان
 مساحة�سطحية�اك�HIلهذا�التبادل�الحراري.
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

:����O;�1"�� 9����� +6 !��#�� 9������ductus deferensorVas deferens :

�ربية�الHIبخ�يبدأ�الوعاء�لناقل�من�¸�اية�ذيل ويمتد�من�قاعدة�الخصية�اqى��ع�ى�ويمر�ع�HIالحلقة
سويًا�مع�الحبل�اQنوي�ثم�ينفصل�عنه�حال�دخوله�الجوف�الخل��óمتجها�نحو�الجوف�الحوÿ®��حيث�تفرغ�

�®ÿوتدعم��وعية�الناقلة�محتوياه�داخل��حليل�الحو�،Vasa deferentiaي�البداية�بواسطة�طيات�الغشاء�z
ملم،�يحتوي�ع�ى�تجويف�ضيق�نسبيا�ومبطن�بغشاء�مخاطي5-3سم�وقطره30يبلغ�طوله�حواqي�الHIيتوني،�

�يحتوي�ع�ى�طبقتNن�من�العضrت�اQلس �ظهارية�عمودية�مطبقة�الشكل�كما اء�احداهما�طولية�ذات�خrيا
�والوعاء�مزود�و�  من�الحوض�الخاصة�بالجهاز�العص��óالودي�وعن�طريق�اQتفرعة�با!عصابخرى�دائرية.

الجزء�العلوي�اQتسع�من�الوعاء(التقلصات�العضلية�الrإرادية�فان�الوعاء��سهر�خصوصا�منطقة��نبورة
.�سهر)�تكون�مشمولة�بعملية�القذف�او�الدفق�اQنوي 

:�"'�";+� ,��B�����B��� +� ,��B����Ampulla:

�يؤدي)�سهرالناقل(يتضخم�الوعاء (�®ÿالجوف�الحو) ويزداد�قطره�حال�دخوله�منطقة�الحوض
� �والبالغ�طولها �هين�ي �بانبورة �تدÈى �Âوال� �تكوين��مبورة �العديد�من�الغدد17-10اqى سم�وتحتوي�ع�ى

ف �حيث�تتجمع �للنطف، �Âخزان�وق�HIتعت� �الغشاء��فرازية�كما �القذف�وتفرز�غدد �النطف�قبل�عملية �ßا
(الليمونيك) (الفركتوز)�وحامض�السHÀيك .�Citric acidاQخاطي�اQبطن�لrنبورة�سكر�الفاكهة

:��8�";!�	)���Urethra:

�الذكرية �التناسلية �ليس�للبول�فقط�بل�Qرور�نتاج��عضاء (اQشHÀك) يمثل�اQمر�او�اQسلك�العام
� �والبوكذلك �الخصيتNن �النطف�من �الrحقة.r بضم��ا ��فرازية �والغدد �القنوات��فرازية، �من �اQنوية زما

�القضيب �حشفة �¸�اية �zي �ينت#� �والقضيب�ثم �®ÿالجوف�الحو� ارضية �ع�HIاو�فوق �عادة �يمتد و�حليل
ويبطن��حليل�بالخrيا�والنتوء��حلي�ي�ان�وجد�zي�مقدمة�الفتحة��حليلية�الخارجية�zي�الكباش�والحصان.�

�ظهارية� �بعد �فيما �القضيب �حشفة �¸�اية �قرب �او�تصبح �تتحول �حيث �او��نتقالية ��نحدارية الظهارية
حرشفية�طبقية.�وينشأ��حليل�ثم�تنظم�مباشرة�بعد�امتدادها�داخل�الجوف�الحوÿ®��باتجاه�الخلف�مكونة�

(الHIوز  �او او��كمية �القنوات �حيث�تدخلها �اQنوية �الحويصrت) �وغدد ��نبورتNن �من �الصادرة �وعية
�غدد�الحويصrت�اQنوية� �Âقد�تعلو�فتح�rان�مثHNالث� �حالة �قناتي��نبورتNن�zي �من�ان�فتحة اQنوية�علما

%.20%�او�قد�تكون�بي��ما�بنسبة40%�او�قد�تكون�اسفلها�بنسبة40بنسبة�

:�#��L;,&������ '&A�� C�� �0��%�� '&A�� +6�E) Accessory glands:

اذ�تقع�ع�ى�طول�الجزء�الحوÿ®��من��حليل�مع�قنوا�Ïا�ال��Âتعمل�ع�ى�تفريغ�محتويا�Ïا�zي��حليل.
:  تتضمن
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

1;��	>���� '&A�� ��#���  C>���� +6 Vesicular glands or Seminal vesicles:

زوج�من�الغدد�اQفصصة (و£ي�عبارة�عن (شبيه�Knobby appearanceذات�مظهر�عقدي)4صورة
سم15-13عنقود�العنب)�طولها�يبلغ�حواqي

و �الثHNان �القناةz4ي �الكباش. �zي سم
�بالقرب� �تفتح �الحويصلية �للغدد �فرازية

� Çمبو�� �اتصال �تساهم�با$حليلمن .
�توجد �اQنوي. �السائل �من �كبHNة بكميات
�تكون� �افرازا�Ïا �zي �عديدة مركبات�عضوية
�بكميات� �موجودة HNغ� �ا¸�ا �zي منفردة
�مثل� �بالجسم، �مكان �اي �zي محسوسة
��®Ûرئي �مصدر الفركتوز�والسوربيتول�وهما
�و�الفوسفات�ومنظمات�الكاربونات� للطاقة

�تح �ا �ك̧و �zي �مهمة zيمو£ي �من�التغHNات �
درجةPHدرجة�الحموضة� ،�اذ�ان�التغz�HNي

 الحموضة�يعمل�ع�ى��ضرار�بالحيامن.

) ,��34.�
/�� �	"�#��� 0�1$�� �% ,&������ '&A�� ( 

2;,&\ +6  ��"+�B���]L��̂�� +6����"+�B�� Prostate gland:

(رقبة)�اQثانة�تتألف الغدة�من�فصNن�وجسم،�ويقع�جسم�الغدة�فوق�اتصال��حليل�الحوÿ®��وعنق
سم،�اما�بقية�اجزاء�الغدة�فيمثل�بفصوص�مبعHÅة�1.25سم�وعرضها�3.7البولية�ويبلغ�طول�الجسم�حواqي�

�السف�ي�وتفرغ�الغدة�محتو�با$حليلتحيط� �من�جز�Úا �العلوي�اك�HÅسمكا �ويظهر�جز�Úا �®ÿداخل�الحو� يا�Ïا
�حليل�الحوÿ®��عن�طريق�عدة�صفوف�من�الفتحات�الصغHNة�وتحاط�الغدة�كليا�بعضrت��حليل�وبذلك�

ممتدة�داخل�كسا�Úا�اQص�ي�الخار�ي،ف#��ليس�من�السهل�تميONها�ويتألف�جدارها�من�الياف�غ�HNمستقيمة�
�ال �ومن �نسبيا ضئيلة �افرازية �لجدار�الغدة �اQبطن �الغدي �نسيجها �اما �العمودية�الظهاريةنوع �فرازية

(عدم� النطف)،�وتكون�افرازات�تكدس�او�تrصقالبسيطة�لها�القدرة�ع�ى�افراز�مواد�مضادة�للتrزن�الذكري
.�با!يوناتالHIوستات�اع�ى�  الrعضوية�الذائبة�مثل�الصوديوم�والكلور�والكاليسيوم�واQغنيسيوم

3;��	�	)�� ��	>B�� ,&A�� +� �8�
 ,&\bulbourethral gland orCowper gland:

زوج�من�الغدد (تشبه�ثمرة�الجوز)�تقع�ع�ى�طول��حليل�خلف�القنوات�بيضوية�الشكل�عبارة�عن
�فرازية�اQنوية�مباشرة�قريبا�من�مكان�خروجها�من�الحوض.�تكون�مغمورة�zي�العضلة�البصلية��سفنجية

bulbospongiosum muscleا�Ïنوي�اذ�تقوم�افرازاQعن�،�تسهم�بكميات�قليلة�من�السائل�ا ال��Âتكون�عبارة
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 اعداد الدكتور اسلم سعود

ش بغسل�مجرى�البول�من�بقايا�البول�قبل�قذف�السائل�اQنوي،�ب�ßة�باQخاط�وذات�قوام�لزجمادة�مزيتة
.  تrحظ�كقطرات�من�غrف�القضيب�قبل�الجماع�مباشرة

:��"��;_�KE���Penis:

�zويتألفوهو�العضو�الذكري�للجماع (غالبية�الحيوانات�اQعروفة�من�النسيجياساسا �نسيجالناعظ
�الدموية�با$سفنجشبيه �بالدم،غ�HNالنظامية�كثs�HNوعية ��حتقان �القنوات�قادر�ع�ى و�والكث�HNمن

�الخارجية �التناسلية �sعضاء �zي �نشاهد �كما �والجزء�بكميا) �نتصاب، �الحيوان �نوع �حسب �متفاوتة ت
�بالجذر� �يدÈى �الحيوان �بجسم �القضيب �من �الطليقة�وجزؤهاQتصل �ال��اية �اما �الجسم �يدÈى �®Ûالرئي

�يصبح�القضيب�م�يء�بالدم�وتحت�ضغط�دموي�عاٍل�للقضيب�فتدÈى�الحشفة� �يثار�الذكر�جنسيا فعندما
يدÈى�باÇحتقان�وهذا�بدوره�يؤدي�اqى�ك�HIحجم�وصrبة�القضيب�ويدÈى�بالنعوض�او��نتصاب�وهذا�مما�

�القضيب�داخل�مهب �او�غرز �ايrج �ع�ى �القليل�من�النسيج�يساعد �يحتوي�ع�ى �الثور �القضيب�zي ل��ن).
� اك�HÅطو�Çعند��نتصاب�ولكنه�يصبح�اك�HÅصrبة�Çنه�م�يء��Çيصبحفانهكالجذر�وبذل�عداالناعظ�ما

وبعد�عملية�الجماع�فان��نسحاب�داخل�الجسم�يساعده�هو�احتواءه�ع�ى�تقوس�اشبه�با!نسجة ، الليفية
�السي���بالحرف��نكلONي  �او�التعرج �السينية �او�الثنية �بالطية �تعلو�الجزء�Sigmoid flexureتدÈى �Âوال

�للقضيب� �الساحبة �العضلة �للتعرج�السي�� �تتصل�عند�ال��اية��مامية  Retractorالخلفي�لكيس�الصفن.
penis muscleتع�تبدأ� �والثانية�ثم �للفقرات�العصعصية��وqى �العضلة�عند�السطح�البط�� �HIباتجاه�هذه

�سفل�وع�ى�جان��óاQستقيم�لتلتقي�اسفل�اQخرج�وترتبط�بالقضيب�عند�ال��اية��مامية�وعليه�فإ¸�ا�تقوم�
�رتخاء.�  بإرجاع�القضيب�اQمتد�او�اQنتصب�اqى�حالة




