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1 اعداد الدكتور اسلم سعود

-������ .�	/� Spermatogenesis 

�بعملية�الحيواناتتتكون �الخ��� ��ي �ا�نوية �الحيوانات�ا�نوية ��Spermatogenesisتعرف�بـتخليق

) ثم�تدخل�الحيوانات�ا�نوية�ا�تكونة��ي�عمليات�Fنضاج��ي�الBCبخ�حيث�يتم�تخزي;:ا�لح9ن�قذفها)1الشكل

وراثيا�عSى�امتداد�حياة�الحيوانات�ا�نوية.�وتتحدد�القدرة�عSى�انتاج�عند�الجماع�لOن��Nي�القناة�التناسلية�

.�كما�يتم�تنظيمها�بواسطة النخامية�الغدية�وغB9ها�من�العوامل�الa`�تؤثر�اما�بطريقة�غ�B9هرموناتالحيوان

�الح �تكوين �ويبدا �نفسها. �الخ��� �عSى �الحيوايوانامباشرة �يصبح �عندما `�jالجن� �البلوغ �عند �ا�نوية ن�ت

mو� �الجنسية. �الناحية �من �الجن�j`�ناضج �البلوغ �اpى �الوصول �نزول�فجأةيتم �بعد �ذلك�بالتدريج �يتم بل

�من�الفراغ�البطz`�وتصبح�كل�من�النبيبات�ا�نوية� �البينية�Seminiferous tubulesالخ����تماما والخ�يا

Interstitial cellsن�Oل� �ف��يكون �بيبنشطة. �فراغ �نوع9ن�عند�Lumenات�ا�نوية �تحتوي�عSى �ولك;:ا ا�ي�د

� �ا�نوية �للحيوانات �ا�ولدة �Fمية �الخ�يا ��ي �الخ�يا �من �غ�B9مم�9ة�Spermatogoniaفقط �اخرى وخ�يا

Indifferentتكوين�فراغ�ل�ن� �ويبدا �كما�تتحول�بيب. . الط�ئية�الجرثومية�اpى�التكوين�الخ�ياات�عند�البلوغ

ك :�ا�م��9للذكر�الناضج�جنسيا  ما�يوضحه�الشكل�التاpي

�ي�تخليق�الحيوانات�ا�نويةيلخص�الشكل �ي�الكبش�وتشابه�تتابع�الخطوات�التكوينية�فيه�الخطوات

داخل�قوس9ن�الكروموسوماتللثور�غ�B9ا�:ا�تختلف�عن�الحصان.�ولقد�وضع�عدد�تخليق�الحيوانات�ا�نوية

�ا�نو  �النبيبات �داخل �ا�نوية �الحيوانات �تتكون �ا�ولدة. �Fمية �الخ�يا �من �ا�نويةية �للحيوانات
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2 اعداد الدكتور اسلم سعود

Spermatogonia or sperm mother cells�BCويعت� . �الجرثومية �للط�ئية �القاعدي �الغشاء �عSى �تقع `aوال

�ا�نوية �الحيوانات �عدد�تخليق �اخ��ال �ف�:ا �يتم `aوال� �وتم��9الخ�يا �انقسام �عSى �تشتمل �معقدة عملية

.السايتوب�زمو مع�اعادة�تركيب�مكثف�لكل�من�النواة�اpى�النصف�الكروموسومات

اربعة�اطوار:�تخليق�الحيوانات�ا�نويةويمكن�تقسيم�عملية  اpى

ةساكن�اميةانقساما�ميتوزيا�مكونه�خ�يا�Fميةخ�يااليوم�وفيه�تنقسم17-15:�ويبلغ�طوله�الطور��ول

Dormantاستمرار�� منهالضمان �تنشط�واحدة �اpى�Fمية�الخ�يا. �وتتحول �اميةالساكنة نشطة�خلية

.Primary spermatocyteمنوية�اولية�خلية16فتنقسم�اpى�

�الثاني �ويستمر�الطور �ا�يوزي15: �يحدث�Fنقسام�Fخ��اpي  Primaryا�نوية�Fولية�للخليةيوم�واثناؤه

spermatocyteى�النصف�pنقسام�يكون�من�نتيجته�اخ��ال�عدد�الكرموسومات�اF)ول).اFيوزي�� 

ا�نوية�الثانوية�الخلية:�ويستمر�لعدة�ساعات.�وفيه�يحدث�Fنقسام�ا�يوزي�الثاني�وتتحول�الطور�الثالث

Secondary spermatocyte ماتيد�BCسFاو�� `zا�� �او�ط�ئع `zا�� �سلف �لحدوث�Spermatidاpى كنتيجة

) ).FMeiosis IIنقسام�ا�يوزي�الثاني

�ويستغرق�ال : �الرابع او�Metamorphosisيوم�وفيه�تحدث�تغB9ات�تركيبية15طور `zمن�سلف�ا�

م�FSpermسBCماتيد�ويتحول�اpى�حيوان�منوي� F دون�حدوث�اي�نوع �ويحدث��ي�هذه�ا�رحلةن . نقسام

aوال� �السايتوب�زم �معظم �فقد �اثناءها �تحدث `aوال� �الخلوية �الصورة ��ي �التغB9ات �من �تشمل�مجموعة `

�ويظهر�FسBCماتيد�عSى�هيئة�خلية�كبB9ة��ي�ح9ن�RNAالحامض�النووي�الرايبوسومي� وا�اء�والك�يكوج9ن.

.�تتكون�اساسا�من�الراس�والعنق�والذيل.�ويكون�الحيمنيظهر� عبارة�عن�خلية�متطاولة�مندمجة�ومتحركة

� Golgi apparatus�Fجهاز�كولºي �Fمامي �الغطاء �FسBCماتيد ��ي �وتتجمع�للحيمن�Acrosomeكروسوم .

ل�سBCماتيد�الCentriol�`aمايتوكوندريا�السايتوب�زم��ي�الذيل�حيث�تنمو�مكونة�الكرية�ا�ركزية�السن�Bيول

pماتيد�وتحوله�اBCسFميىتحدث��ي�BCسFحيوان�منوي�اثناء�عملية�التكوين�Spermatogenesis�.ي�الكبش�

ور�والحصان.وهو�ما�يتشابه��ي�كل�من�الث

�اسBCمية �امية �خلية �كل �عن �ينتج �انه �ذلك�نرى اسBCماتوجونيات16نشطة�Spermatogoniaمن

�تكون�كل�واحدة�م;:ا4نتيجة� �وبذا4انقسامات�ميوزية�متتالية. حيوانات�منوية�نتيجة�mنقسام�ميتوزي.

ا .�وت�Bك�هذه�الحيوانات�ا�نوية64ية�منوييتكون�من�كل�خلية سيتوب�زم�خلية�سB9توpي�وتمر�حيوان�منوي

� �فراغ �النبيب�ا�نوي اpى �بعد �Fنقسام ��ي �الساكنة �FسBCمية �Fمية �الخلية �وتبدا �بنفس�الطريقة7. ايام

.�وتعاد�العملية�بطريقة�محددة.  السابقة
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3 اعداد الدكتور اسلم سعود

:  وقد�تقسم�عملية�تكوين�الكميتات�الجنسية��ي�الذكر�اpى�مرحلت9ن
وتشمل�ا�رحلة�Fوpى�والثانية�والثالثة�السابق��Spermatocytogenesisالتكوين�FسBCماتيدي�الخلوي-1

 Fشارة�ال�:ا��ي�التقسيم�السابق.
 و�ي�تشمل�ا�رحلة�الرابعة.�Spermaiogenesisتكوين�الحيوانات�ا�نوية-2

 �'(�� �#� Mammalian semen :

`zيتكون�ا�Semenت�ا�نويةااساسا�من�الحيوان�Spermsمعلقة��`zي�سائل�او�وسط�نصف�ج�تي�

�وتتكون�الحيوان�Seminal plasmaيعرف�بالب�زما�ا�نوية� ت�ا�نوية��ي�الخ����بينما�تتكون�الب�زما�ا�نويةا.

�ويقع�تكوين� . �الحيوانات�ا�نويةمن�خليط�من�افرازات�الغدد�الجنسية�ا�صاحبة�للجهاز�التناسSي�الذكري

�تحت �ا�صاحبة �وظائف�الخصية�أثB9توافرازات�الغدد �تنظيم �ويتم . �تيار�الدم هرمونات�تنقل�عن�طريق

�هرمونطبواس �للمناسلاة �ا�نÄ:ة �الغدية �الهرمونات�Gonadotrophinsت�النخامية الFSH�`aو�ICSHو�ي

�عSى�معدل�تكوين�وافراز�هرمون�التستوستB9ون�من�الخصية�والذي�ينظم�تطور�وافراز�الغدد� تؤثر�بدورها

صاحبة.�مدى�ا�ساهمة�النسبية�للغدد�الجنسية�ا�صاحبة��ي�تكوين�الب�زما�ا�نوية�تختلف�كثB9ا�الجنسية�ا�

�الحيوانات�باخت�ف�اجناس�الحيوانات �كثافة �وارتفاع �والكبش�بصغر�حجمه �الثور �من �كل `zيتم��9م� �اذ .

 وية.ت�ا�نايتم��9مz`�الحصان�بك�BCحجمه�مع�انخفاض�كثافة�الحيوان�ا�نوية�فيه�بينما

�يختلف�ترك��9الحيواناتيو �باخت�ف�اجناس�الحيوانات�كما �الواحدة �القذفة ��ي `zا�� ختلف�حجم

�والتغذية� �وا�وسم �والحرارة �كالضوء �البيئية �الظروف �mخت�ف �تبعا �الواحد �الحيوان ��ي �aح� �فيه ا�نوية

.وا�عاملة�والحالة�الصحية�وعدد�مرات�القذف

�	��� ������0��  �����)�� -��� ���#���  �������� :

�الهرموين9ن �الخ�يا�FSHو�ICSHلك� �من �ا�نوية �الحيوانات �تكوين �مباشر�او�غ�B9مباشر��ي دور

�ويمكن�لكل . .�الحيوانات�ا�نويةمن�تنبيه�التكوين�FSHو�ICSH الط�ئية�الجرثومية�من�النبيبات�ا�نوية

ICSH�Fيكون�تاثB9يولك �ب9ن�النبيبات�ا�نوية�احسن�نتيجة�mفراز �البينية�ا�وجودة ندرويجن�من�الخ�يا

.�Interstitial cellsوا�عروفة�بأسم�

�والكبش�توجد �الثور من7-�3ي �تقذفات�من�التستوستB9ون�ICSHنبضات�فجائية �يتبعها يوميا

ا�ICSHحيث�ينشط� لناتجة�اpى�خ�يا�افراز�التستوستB9ون�من�خ�يا�mيدك�اذ�ينتشر�جزء�من�Fندروجينات

رجعيا�اpى�تحت�ا�هاد�والنخامية�ليثبط�اي�افراز� سيتوpي�ا�جاورة�بينما�ينتشر�الجزء�Fخر�اpى�الدم�ويغذى

� �من ال�ICSHاضا�ي �اpى �ا�فرز �التستوستB9ون �نبيباتمعظم �هيدروتستوستB9ون �داي �اpى �ليتحول ا�نوية

Dihydrotestosterone DHT��9روماتFبواسطة�انزيم��.
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4 اعداد الدكتور اسلم سعود

�Fخر �FSHالكونادوتروب9ن

�الرابط �الBCوت9ن �انتاج ينشط

 Androgen bindingل�ندروج9ن�

protein (ABP)يب9ن�:�Fو

�خ�يا� �بواسطة وFس�Bاديول

سB9توpي�ويعمل�التستوستB9ون�و�

FSHال� �خ�يا ا�نوية�نبيبات�عSى

ا لحيوانات�لتنشيط�عملية�تكوين

�الطبيÏي �للتكوين �ويلزم �ا�نوية

�تراك�9 �وجود �ا�نوية للحيوانات

��ي� �التستوستB9ون �من عالية

السوائل�الa`�تغمر�القنات�ا�نوية�

� �اعSى �ويتم�100�-300( �الدم) �ب�زم ��ي �عنه ربط�مرة �طريق �عن �ال�Bاك��9العالية �هذه �عSى الحصول

ذي�ينشط�افرازهال�ABP�Androgen-binding proteinالتستوستB9ون�بواسطة�الBCوت9ن�الرابط�ل�ندروج9ن�

�بواسطة�هرمون� �سB9توpي �الBCوت9ن�FSHمن�خ�يا من�ABPويمتص�هذا �تراك��9عالية �تبقى �لذا �الBCبخ �ي

� الالتستوستB9ون �فض��عSى �الBCبخ �القريب�من �والجزء �الخارجية �وFوعية �الخصوية �الشبكة نبيبات��ي

س�GnRHينشط�بواسطةLHمثل�FSHا�نوية�و�ي�ح9ن�ان�افراز� غ�B9واضحة�FSHلسلة�تقذفات�افراز�فان

.FSHربما�بسبب�التاث�B9ا�عدل�لهرمون��F:يب9ن��ي�افرازLHكما��ي�حالة�

�افراز �سالب�عSى رجÏي B9بتأث� �افراز�FSHهرمون��F:يب9ن�يقوم �ح9ن�ان�هرمونLHوليس�عSى �ي

�ينشط�افراز� �سB9توpي �خ�يا �من �ا�فرز له�FFSHكتيف9ن �التستوستB9ون .B9ا�هاد�تأث� �سالب�عSى رجÏي

�من �العالية �وال�Bاك�9 �الجسم ��ي �Fفيونية �ا�واد �افراز ��ي B9التأث� �طريق �عن ربما �Fمامية والنخامية

�وقد�اظهرت�ICSHو�FSHو�GnRHالتستوستB9ون�تثبط�افراز� �ي�ح9ن�ال�Bاك��9ا�نخفضة�تسمح�بإفرازها

�فانو��ICSHتنشط�افرازPGF2αالنتائج�ان�الBCوستك�ندين� �يPGF2αالتستوستB9ون�لذا قد�تش�Bك

 التنظيم�الرجÏي�ب9ن�تحت�ا�هاد�والنخامية�والخصية.�
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5 اعداد الدكتور اسلم سعود

2�#��� 3������ !4�5 67��Maturation and transport of sperm:

راس�الBCبخ�عن�طريق �اpى �ثم �الخصية �شبكة �اpى �ا�نوية �من�Fنيببة �الحيوان�ا�نوي�سريعا ينتقل

ا حيث�تدخل��ي�عملية�Infertileعند�او�تركها�للخصية�غ�B9خصبة�لصادرة�وتكون�الحيوانات�ا�نوية�Fوعية

 Fنضاج��ي�الBCبخ�الذي�يعت�BCمكان�تخزين�الحيوانات�ا�نوية.

: ��8/�� ��9: !;�" 

�السائل�بدفع�او�كنس �ويقوم�هذا . �سB9توpي يعتقد�ان�يكون�سائل�الخصية�هو�افراز�نشط�لخ�يا

Sweeps�`aويختلف�تركيب�سائل�الخصية�عن�سوائل�الدم�واللمف�ال�. الحيوانات�ا�نوية�ح��aداخل�الBCبخ

.�وعليه�فمن�الضروري�وجود�حاجز�منفذ�اختياري��يوجد�داخل�او�حول�Fن ت�ا�نوية�بيباتصب��ي�الخصية

.�ويحتوي�سائل�الخصية�عSى�تركيات�منخفضة�من�الحيوان- (ب9ن�كل�من�الدم�والخصية /108ات�ا�نوية

�الكلوكوز �ترك��9ا�كونات�العضوية�له�وخاصة��ي �الدم��ي �وهو�يختلف�عن�ب�زما . �الكب�والثور) ملليل��Bي

وFينوسيتول.�و�mيحتوي�عادة�سائل�الخصية�عSى�الكلوكوز�بل�يحتوي�عSى�ترك�9ات�عالية�من�Fينوسيتول�

:2كلوكوز�غ�B9متاح�للحيوانات�ا�نوية�كمكون�غذائي�خ�ل�مرة�من�ترك�9ها��ي�الدم.�وعليه�فال�100تقدر�بـ�

�كما�ان�وجود�ا�انع�ساعات�وهو3 . راس�الBCبخ ب9ن�Barrierالوقت�ال�زم�للمرور�من�النبيبات�ا�نوية�اpى

�الدم.� ��ي �بنسبته �با�قارنة �الBCوت9ن �من �منخفضة �نسبة �عSى �يحتوي �الخصية �سائل �فان �والخصية الدم

� �الك�يس9ن�و�mFن9ن�والجلوتاميك�وFسبارتيك�وينطبق�هذا �عدا �ما �الحرة القول�عSى�Fحماض�Fمينية

 والa`�يبدو�انه�يتم�تخيقها�من�الكلوكوز�داخل�النبيبات�ا�نوية.

�هيدروبياندروستB9ون �والداي �التستوستB9ون �شبكة�Dihydropiandrosteroneويوجد �سائل �ي

� �وبذا . �الكبش�والثور ��ي Fنالخصية �بيبتقع �تحت �ا�نوية �ي�تأثB9 ات �دورا �يلعب �الذي التستوستB9ون

.�وتعتمد�عملية�تطور�الغدد�ا�صاحبة�واستمرار�افرازا×:ا�عSى�تاث�B9الحيوان�ا�نوي استمرار�عملية�التكوين�

 التستوستB9ون�الذي�يصل�اpى�تلك�الغدد�من�الخ����عن�طريق�الدم.

��#��� ��<=9���Seminal plasma:

يتم�تقدير�الصفات�الكيميائية�والطبيعية�للمz`�عن�طريق�الب�زما�ا�نوية�الa`�تكون�الجزء�Fك�BCمن

� اا�z`��ي�الخيل. من�الذكر�اpى�لحيوانات�ا�نويةوينحصر�دور�او�وظيفة�الب�زما�ا�نوية�Fسا�Ø`��ي�توصيل

� �التناسلية �لOن�Nالقناة �م�ئمة�جدا �ا�نوية �فان�الب�زما �لذا � �ي�Ùداء. �ا�نوية �وتتكون�الب�زما �الدور. هذا

� �وسط�منظم �Fجناس�الحيوانية �مباشرة�Buffered mediumمعظم �متاح �مصدر�طاقة �عSى �اما تحتوي
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6 اعداد الدكتور اسلم سعود

(فركتوز �ا�نوي (- للحيوان �Fنبوبية �باmفرازات �يختلط �اخر �او )GPCسوربيتول)

elycerylphosphorylcholinG.

F درجة �الهيدروجيz`ويبلغ �حواpي�pHس �ا�نوية �الضغط7للب�زما �Fسموزي �ضغطه �ويماثل .

(معادل��حلول �وتسود�كاتيونات�الصوديوم�والبوتاسيوم��ي�مF0.9�`zزموزي�للدم %�كلوريد�الصوديوم).

.�ويزيد�ترك���9البوتاسيوم��ي الثديات�الa`�تحتوي�عSى�ترك�9ات�مختلفة�من�كل�من�الكاليسيوم�وا�اغنيسيوم

�ويتم�حفظ�تلك�الحي �بينما�عSى�العكس�من�ذلك�يكون�ترك��9الصوديوم. وان�ا�نوي�عنه��ي�الب�زما�ا�نوية.

و  . ؤثر�هذه�الكاتيونات�وعSى�Fخص�البوتاسيوم�عSى�حيوية�الحيوانتال�Bك�9ات�عن�طريق�التبادل�Fيوني

و  �عSى�Fس�Bات�والبيكاربونات�ا�نظمة �ايضا �وتحتوي�الب�زما . ��mتحافظ�عSى�تعادل�حموضة�ا�نوي لك;:ا

الدم��ي�مواجهة�الكميات�الكبB9ة�من�حامض�Fلكتيك�الذي�قد�يتكون��ي�الحيوانات�ا�نوية�للكبش�والثور�

 من�الفركتوز�ا�وجود��ي�الب�زما�ا�نوية.

شائعةزما�ا�نوية�نوع�من�Fهتمام��ا�يحتويه�من�مواد�عضوية�غ�B9 للب�الكيموحيوي ويمثل�ال�Bكيب

�الفركتوز� : والجلسرول�فوسفوريل-Fرجوثيون9ن-وFينوسيتول-السوربيتول- حامض�الس�Bيك- مثل

� �وتتكون�هذه�ا�واد�بواسط�كول9ن. والa`�توجد��ي�اي�مكان�اخر�من�جسم�الحيوان�Ý:ذه�ال�Bك�9ات�العالية.

�هرمو  �لفعل �mستجابÞ:ا �نتيجة �ا�صاحبة �الجنسية �الغدد �من �الخ�يا�العديد �من �ا�فرز �التستوستB9ون ن

�البينية��ي�الخصية.

: ��#��� ��<=9	� ��������>�� ?;�@��� 

�حيوية �حفظ ��ي �خاصة �اهمية �تمثل `aال� �الفسيولوجية �الوظائف �من �العديد �ا�نوية للب�زما

:�الحيوانات�ا�نوية�وا�ساعدة�عSى�انتقالها�وانجاح�عملية�Fخصاب�نذكر�م;:ا�ما�ياتي

�تسهل�انتقال�الكتلة-1 �ا�:ا �كما �ا�نوية�بتخفيف�ا�z`�طبيعيا السميكة�الحيوانات�ا�نويةتقوم�الب�زما

.�و�ي��ي�ذلك�Epididymal  spermaالواردة�من�الBCبخ� لتمك;:ا�من�الوصول�اpى�البويضة�واخصاÝ:ا�طبيعيا

� ي�حمل�Fوكسج9ن�اpى�خ�يا�Fنسجة�تشبه�ب�زما�الدم�الa`�تمكن�الكرات�الدموية�الحمراء��ي�اداء�وظيفÞ:ا

 الناتج�ف�:ا.Co2والتخلص�من�ثاني�اوكسيد�الكاربون�

ووجود�كلوريد-2 `zبتخفيف�ا�� �بسب�قيامها ربما . �لحركة�الحيوانات�ا�نوية �منÄ:ًا �ا�نوية�تاثB9ا للب�زما

� �حيث�تكون�الحيوانات�ا�نوية . �الحركة �لهذه �ال�زمة �الBCبخ�قبل�ان�الصوديوم�ومصدر�الطاقة ��ي ساكنة

 تختلط�بالب�زما.
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7 اعداد الدكتور اسلم سعود

يتجلط�ا�z`��ي�بعض�انواع�Coagulation and liquification of semenتجلط�واسالة�السائل�ا�نوي-3

(كما��ي�Fنسان)�بعد�قذفها�مباشرة�ثم�يسيل�مرة�ثانية�بعد�ف�Bة�قصB9ة�تصبح�الحيوانات�ا�نوية� الثديات

�Vaginal plugتجلط�الحيوانات�ا�نوية�اpى�تكوين�ما�يعرف�بالسدادة�ا�هبلية�ويسبببعدها�كاملة�الحركة.�

�ا�رور�اpى �تساعد�الحيوانات�ا�نوية�عSى �ا�:ا �كما . �خارج�ا�هبل �من�الرجوع�ثانية�اpى `zمنع�ا�� تعمل�عSى

ذي�يؤثر�عSىال�Vesiculaseداخل�عنق�الرحم�ثم�اpى�الرحم.�وتحدث�عملية�التجلط�هذه�نتيجة�لفعل�انزيم�

اما�Gellمواد�شبه�شب�:ة�بالBCوتينات�والa`�تفرز�من�الغدد�الحويصلية��ي�معظم�Fنواع�فتحولها�اpى�جل�

والفBCينوجيFibriolysin��æاسالة�ا�z`�ا�تجلط�فå`�عملية�انزيمية�ايضا�تحدث�بتاث�B9انزيمات�الفيBCيوليس9ن�

Fibrinogenasis.

 بيه�العض�ت�ا�لساء�للرحم.تقوم�الب�زما�ا�نوية�بتن-4

�تاث�B9الكول9ن-5 �نتيجة �الدموية �انقباض�الشعB9ات �عSى �ا�نوية  Grostومادتي�Cholineتؤثر�الب�زما

glandin و�Vesi glandinي.�لذا�pى�التواSوستات�والغدد�الحويصلية�عBCحيث�تعم�ن�كمنظم�لعملية�تفريغ�ال

.�Automatic regulationفكثB9ا�ما�يطلق�عل�:ا�ا�نظمات�الذاتية�

2�#��� 3������ A�
��:

منييعت�BCالح وان�ا�نوي�خلية�عالية�التخصص�مكثفة��mتستطيع�النمو�او�Fنقسام�وتتكون�اساسا

الذي�يحتوي�عSى�ا�ادة�الوراثية�Fبوية�وتتخصص��ي�اخ�Bاق�جدار�البويضة�عند�Fخصاب�Headالراس�

�لتفريغ�محتويا×:ا�النووية�والع

نق�والذيل

Tailى�جهاز�التمثيل�الغذائي�للحيوان�ا�نوي�حيث�Sالذي�يحتوي�ع

�وmيشارك�الحيوان�ا�نوي�باي� �ال�زمة�لحركته�ونشاطه. �الجهاز�بامداد�الحيوان�ا�نوي�بالطاقة يقوم�هذا

�باخصاب�البويضة�وتكوين�فرد�جديد�وظائف�فس يولوجية��ي�الحيوان�الذي�ينتجه�ولكنه�يختص�اساسا

ابه�للنوع�الذي�نشأ�منه.�مش

�ا�نوي� �الحيوان وينقص

ا�م�9ات�الكبB9ة�للسايتوب�زم�

�ويبلغ �الخلية. حجم��ي

� �مث� �ا�نوي :1الحيوان

البويضة�حجم�20000

�ا�كونات� ��ي �يماثلها الذي
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8 اعداد الدكتور اسلم سعود

�حيث�يقذف�الثور�الجيد�حواpي�وتنتج�الحيوانات�ا�نويوFهمية�الوراثية. . ليونم�10.000ة�باعداد�هائلة

 بقرة.10حيوان�منوي�والa`�تكفي�لتلقيح�حواpي�

�الثدية �حيوانات�ا�زرعة ��ي �الطبيÏي �ا�نوي �الحيوان �طول �با�ظهر60-50ويبلغ �متشاÝ:ة مايكرون

 والحجم.�غ�B9انه�كثB9ا�ما�يظهر�بعض�الحيوانات�ا�نوية�الشاذة��ي�الشكل.

.�وتزداد�نفاذية�الخلية��Lipoproteinبروت9نويغطى�سطح�الحيوانات�ا�نوية�بواسطة�غشاء�من�الليبو

�الراس�فيسه�بعد�موت �منطقة ��ي �لتمي��9الحيواناتلالحيوان�ا�نوي�خصوصا �يعطي�فرصة �مما صبغها

�من�النجروس9ن.� �خلفية �Fيوس9ن�والكنغو�Fحمر�مع ��ي �واك�Bèالصبغات�شيوعا �من�ا�يتة. �الحية ا�نوية

راس�الحيوان�ا�نوي�عند�هر  رؤوس�تلك�الحيوانات�وتخرج�مادة�من�خارج مه�او�تقدمه��ي�السن�مما�يعطي

زجاéي.  ا�نوية�ميل�ل�تصاق�الواحد�باmخر�او�mلتصاقها�عSى�سطح

1CD����Head :

راس�الحيوان�ا�نوي��ي�الحيوانات�الزراعي (ةتكون مايكرون�تقريبا)1×4×8الثدية�مفلطحة�بيضية

Fم.�وتتكون�اساسا�من�النواة�ا�  Postnuclearومن�الخلف�بالقلنسوة�Acrosomeام�باmكروسوم�غطاة�من

cap� �وتتكون�النواة�من�الـ .DNAى�الحيوان�ا�نوي�Sوتكون�ا�علومة�الوراثية�ا�حمولة�ع� . مق�Bن�بالBCوت9ن

 وتتكون�اساسا�من�العديد�من�النيوكليوتيدات.�DNAمشفرة�بطريقة�ما�ومخزنة��ي�الـ�

�ويحتوي�الحيوان�وتشمل�السمات�الوراثية�لنو اة�الحيوان�ا�نوي�عSى�الثديات�تعي9ن�جنس�الجن9ن.

�عSى �الـ�ا�نوي �mنقسامها�DNAنصف�كمية �نتيجة �الحيوان �لنوع �ا�م�9ة �الجسدية �الخ�يا ��ي ا�وجودة

�اثناء�عملية�التكوين�ا� �نوي اخ��اليا وبذلك�يتكون�نوع9ن�من�الحيوانات�ا�نوية�Fول�يحمل�الكروموسوم.

�`�jالجنX`�jخر�يحمل�الكروموسوم�الجنFوتكّون�تلك�الحيوانات�ا�نوية�اجنة�انثوية�وYجنةFويكّون�

 الذكرية.�

�ويتكون�من�جهاز�كولºي�لطليعي�Caplikeويكون�Fكرموسوم�تركيب�قلنسوي . غطي�مقدمة�النواة

تم�ا�نوي  دور�حيوي��ي�عملية�Fخصاب،�حيث�ي�9ه�اpى�حيوان�منوي.�ويكون�ل�كروسوم(FسBCماتيد)�عند

نات�ا�نوية�للثور�ذات�اي�نوع�من�الشذوذ��ي�تركيب�Fكروسوم�عدم�القدرة�عSى�Fخصاب.اتظهر�الحيو 

�التسكر� �بعديد �مرتبط �بروت9ن �من �Fكروسوم �وا�انوز�Poly saccharideويتكون �الفركتوز �من ا�كون

�Lysomal enzymesيحتوي�ايضا�عSى�انزيمات�الليسوسوم.كما�Hexosamineوالكاmكتوز�والهكسوسام9ن�

 الa`�يشارك�بعضها��ي�عملية�Fخصاب.
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9 اعداد الدكتور اسلم سعود

2CF��!Tail:
رق50-40للحيوان�ا�نوي�ذيل�طويل :يمايكرون  ق�مم��9اpى�ث�ثة�اجزاء

.Mid - pieceالقطعة�الوسطية-أ
. Main - pieceالقطعة�الرئيسية-ب
.End - pieceالقطعة�ال;:ائية-ج

،�ويقوم�الذيل�بدفع�الحيوانات�ا�نويةنيمن�FسBCماتيد�اثناء�عملية�التكو�centrioleا�ريكز�ويتكون

وتمر�اpى��:اية�الذيل�Implantation regionالحيوان�ا�نوي�ل�مام�نتيجة��وجات�تنشأ�عند�منطقة�الغرس�

�با �الذيل �الوسطية �للقطعة �Fمامية �ال;:اية �وتربط �السوط. �ضربات �الغرس.�راسلتشبه �منطقة ويسم�

انات�ا�نوية�للثB9ان�ذات�العيوب�الوراثية�او�ا�صابةو وعندها�قد�يحدث�انفصال�الراس�عن�الذيل��ي�الحي

�ان�منطقة�الغرس�تركيب�معقد�يحتوي�عSى�  Proximalطر�ي�مريكز بالحم��او�ا�تعرضة�خصاها�للحرارة.

centrioleي�يظهر��ي�الحيوانات�ا�نوية�pانواB9ويتكون�اللب�ا�حوري�للذيل�للث�. عSى�هيئة�تركيب�اسطواني

قة�Fنغراس�ح���a:اية�ازواج�من�الليفات�تمتد�من�منط9من�ليفت9ن�مركزيت9ن�محاطة�بحلقة�مركزية�من�

.  الذيل�بطريقة�تشابه�Fهداب�او�Fسواط

تقع�ب9ن�الراس�مايكرون�و�ي�منطقة�سميكة�من�الذيل15-10اما�القطعة�الوسطية�فيبلغ�طولها

�ويتكون� . �ا�نوي�بالطاقة �الحيوان �بامداد �يقوم �للطاقة �كمخزن�هام �ويمكن�اعتبارها �الرئيسية. والقطعة

� �من �ا�نطقة �Ý:ذه �ا�ركزي من11اللب �اضافية �خارجية �بحلقة �محاطة �وتلتف9ليفة . ليفات�خشنة

�حول�الليفات�الخارجية�لتكون�غ�ف�ميتوكو  �حلزونيا يحتوي�Mitichondrial sheathندرياpي�ا�ايتوكوندريا

�غنية� �الوسطية �والقطعة . �ا�نوي �للحيوان �التمثيلية �Fكسدة �بتفاع�ت �الخاصة �Fنزيمات عSى

� �والليسيث9ن �الطاقة�Plasmalogenوالب�زمالوج9ن�Lecithinبالفسفولبيدات �مخزن �تمثل �ان �تمكن `aوال

 ال�زمة�لنشاط�الحيوان�ا�نوي.

�ال �القطعة �اما �حواpي �طولها �فيبلغ �الحيوان30رئيسية �وتزود . �الذيل �اجزاء مايكرون�وتعت�BCاطول

��ي� �الخارجية �للحلقة �ا�كونة �الياف�الخشنة �التسعة �ا�نطقة �هذه �و�ي �له. �الدافعة �القوة �بمعظم ا�نوي

� �الـ �تاركة �تماما �تختفي �aح� �تدريجيا ا11السمك �طول �عSى �ا�ركزي �للب �ا�كونة �الداخلية لقطعة�ليفة

الرئيسية.�وتحاط�الليفات�عSى�طول�القطعة�الوسطية�بغ�ف�الذيل�الليفي.�ويتكون�هذا�الغ�ف�عادة�من�

خيوط�متفرعة�متقابلة�دائريا�مع�بعضها�مكونة�مجموعت9ن�تجري��ي�اتجاه�طوpي�عSى�طول�الجوانب�ا�قابلة�

�للذيل.�و�mيكون�الخيط�محاط�بغ�ف� ي�ال;:اية�القصB9ة�او�القطعة�ال;:ائية�وتختفي�التسع�ليفات�الخارجية

 مايكرون.3الذي�يبلغ�طولها�حواpي�
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10 اعداد الدكتور اسلم سعود

2�#��� 3������ �
�) Motility of the sperm:

�عن �تنفصل `aال� �الذيول �وتستطيع �للحركة. �ال�زمة �Fجهزة �كل �عSى �ا�نوي �الحيوان �ذيل يحتوي

� �الخارجة �ليفات �التسعة �ان �ويعتقد . �الكاملة �الحركة �من �الa`رؤوسها �العناصر�Fنقباضية ��ي الكبB9ة

��ي� �الداخلية �الصغB9ة �تتخصص�الليفات �وقد . �طولها �امتداد �عSى �موضعية �انقباضات �توليد تستطيع

�ا�وضعية� �Fنقباضات �مع �وتتوافق �العنق �عند �ايقاعية �بطريقة �تتكون `aال� �للنبضات �السريع التوصيل

.  الليفات�الخارجية

وية�الساحبة��ي�اتجاه�واحد�من�السمات�ا�م�9ة��z`�الكبش�والثور�غ�B9نات�ا�ناوتعت�BCموجات�الحيو

�وتتباين�سرعة�الحيوان�ا�نوي�باخت�ف�الوسط� . �تحت�ا�B9كوسكوب �او�النظر�ال�:ا مخففة�عند�فحصها

�ولك;:ا�تحدث�بمعدل� . درجة�حرارة�100الذي�تسبح�فيه�ودرجة�الحرارة .ºم37ميكرون��ي�الدقيقة�عند

ت ارتباط�كب�B9ب9ن�معدلوربما الحركة�والقدرة�لعب�حركة�الحيوان�ا�نوي�دورا�هاما��ي�حيويÞ:ا�حيث�يوجد

�Fخصابية�للحيوان�ا�نوي.




