
 

 

 نشاط الجهاز التناسلي الذكري : الدرس األول
assilah.com-www.svt  

 البلوغ:-1   
 
و يتكون من  تمكن من تمييز الذكر عن األنثى، صفة تناسلية أوليةعند الوالدة يعتبر الجهاز التناسلي الذكري    

جزأين ظاهرين : القضيب و كيس الصفن 
 الذي يضم الخصيتين ) الوثيقة جانبه (

 
طوال فترة الطفولة يقتصر دور هذا الجهاز  

، بسبب ارتباط اإلحليل  على وظيفة التبول
 الممتد وسط القضيب بالمثانة البولية . 

 
بين  المعتدلة المناخ،في منطقتنا المتوسطية 

يستأنف هذا  من عمر الطفل ، سنة 11و 11
الجهاز نشاطه التناسلي معلناعن ذلك بظهور 

انه  ، الصفات التناسلية الثانويةمجموعة من 
  :أهم  هذه الصفات البلوغ،

، تحت في العانة  ، ظهور الشعر في الوجه -
 وفي الصدر اإلبط 

 تغير الصوت -
 تطور العضالت -
 ر تفاحة آدمظهو -
 الميل إلى الجنس اآلخر                                                                                              -
 إنزال المني - 

 
 ؟  من المسؤول عن ظهور هذه الصفات -2  
 
 : معطيات سريرية-أ   
 

إلى استئصال خصيتي الرجل،ينتج عن ذلك تراجع ،عندما يضطر األطباء من السرطان  في بعض الحاالت-   
 . للصفات التناسلية الثانوية مع العقم

 .العذبة  خالل النهضة األوروبية كان خصي أطفال األوبرا هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أصواتهم-   
 
  : معطيات تجريبية-ب   
 

 يؤدي خصي قرد قبل البلوغ إلى عدم البلوغ  -    
 مع العقميؤدي خصي قرد بالغ إلى تراجع صفاته التناسلية الثانوية  -    
 يؤدي إلى البلوغ المبكر  للقرد الغير بالغ البالغة  خالصة الخصيةمنتظم لحقن  -    
التناسلية الثانوية  يعيد الصفاتالبالغة حقن خالصة الخصية بانتظام ,أو تطعيم تحجلدي لقطعة من الخصية -    

 . لغ  المخصي لكنه يبقى عقيما للحيوان البا
 : استنتاج-ت   

  
خالصتها  الخصية هي المسؤولة عن ظهور الصفات التناسلية الثانوية و عن صيانتها وذلك عن طريق     

 ، الذي تفرزه في الدم لهرمون الذكري أو التستسترونا المحتوية على 
 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة

http://www.svt-assilah.com/
http://www.svt-assilah.com/


 

 

  :الخصيةدراسة  -1   
 

 طولي في الخصية : مالحظة مقطع طولي -أ
 

 
         

القنوات ، تنطلق من الفصوص انطالقا من هذه المالحظة يمكن القول أن الخصية هي عبارة عن مجموعة من      
 .على شكل أنابيب منوية ، فتمتد إلى البربخ ، حيث تتجمع في نهايته على شكل قناة قاذفة تمتد بالقناة الناقلة 

 يعتبر األنبوب المنوي الوحدة البنيوية للخصية .
 

 :مالحظة مقطع عرضي -ب
 
 
 
 
 

 يظهر األنبوب المنوي منطقتين:      
  غني بالخاليا .الجدار -
به كثافة مرتفعة من الخييطات  الجوف  -

 التي تمثل أسواط الحيوانات المنوية .
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

حيث  يضم الجدار خاليا مختلفة من +     
و تسمى حسب  الحجم و من حيث هيئة النواة

 هيئتها ) الوثيقة جانبه (
 
 

 .يضم الجوف الحيوانات منوية +    
 

يدل ذلك على أن األنبوب المنوي هو مكان 
ن هذا التشكل أالحيوانات المنوية، و تكون 

ن سطح األنبوب  المنوي نحو يكون مركزيا م
نتاج خاليا الجدار تمثل مراحل إأما  جوفه،

 الحيوانات المنوية   
               

  ملحوظة :+ 
 

  خالياSERTOLI هي المسؤولة عن
تغذية الحيوانات المنوية أثناء تواجدها 

 في جوف األنبوب المنوي

   بين األنابيب المنوية تتواجد مجموعات
خلوية تكون النسيج البيفرجي أو خاليا 

Leydig . 
 

 :leydigأو خاليا  دور الخاليا البيفرجية -ت
 

 : مالحظة +        
 

 أثناء المرحلة الجنينية تتشكل الخصيتين في البطن أسفل الكليتين، وتبقيان في هذا المكان طيلة مدة الحمل،      
 . خارج البطن بصفة نهائية  نحو كيس الصفن حيث تستقران انقبيل الوالدة تهاجر الخصيت

عند بلوغ هذا الطفل  بكيس صفن فارغ ، الطفل مخفي الخصيتينلكن في بعض الحاالت تبقيان في البطن فيولد 
 ال يلد . زواجه يكتشف أنه عقيم لكن عند تظهر عليه جميع الصفات التناسلية الثانوية،

 
مالحظة مقطع عرضي للخصية 

 ) الوثيقة جانبه ( : المخفية
 
جدارها  تظهر أنابيب منوية متراجعة، 

قليلة و سطحية تسمى يحمل خاليا 
 Leydigو خاليا خاليا منبتة ، 

 متطورة.
 

 : تحليل+        
 

العقم ناتج عن غياب تشكل       
لعدم تطور الخاليا الحيوانات المنوية،

 المنبتة 



 

 

 لتستستيرون.لهرمون اطبيعي الفراز اإل يدل على الصفات التناسلية الثانوية  ظهور باقي
 

 استنتاج:+        
 

 التستسترون. الهرمون الذكري أو الخاليا البيفرجية هي المسؤولة عن إفراز      
 )درجة حرارة البطن(  13°تسببه و عدم تطور الخاليا المنبتة إلى حيوانات منوية  تراجع األنابيب المنوية       

    
 :أو اإلنطاف  الحيوانات المنويةتشكل  -4   
 

 تبدأ هذه العملية مع البوغ و ال تتوقف حتى الموت 
 

 : المراحل-أ    
 

 يتم إنتاج الحيوانات المنوية عبر أربعة مراحل رئيسية:      
 

 
 

 إلنتاج المنسليات المنوية. خلويتة  عن طريق االنقسام ال:تتكاثر خاللها الخاليا المنبمرحلة التكاثر+    
 

 و ذلك بزيادة مهمة في حجم السيتوبالزم بسبب تخزين مواد  I:تتكون خاللها الخاليا المنوية مرحلة النمو+    
 . القيت       

 
 :يتم خاللها انقسامين متتاليين إلنتاج المنويات الفتية.مرحلة النضج+    
 

  الشكل االنسيابي المميز و :تتحول خاللها المنويات الفتية إلى حيوانات منوية باكتسابمرحلة التفريق+    
 مكان  الغنية بالميتكندريات للحيوان المنوي خاصة السوط ، الطحيمن و القطعة المتوسطة العضيات المميزة     
 . بعد ذلك التخلص من فائض السيتوبالزم  الضرورية لحركة السوط ، و يتمإنتاج الطاقة      

 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة



 

 

   
 

 
 

   تعضي الجهاز التناسلي الذكري -5  
 
يتكون الجهاز  باإلضافة إلى الخصيتين   

 التناسلي الذكري من:
 

 : مكوث الحيوانات المنوية به  البربخ -    
 ضروري إلكسابها القدرة على تخصيب       
 البويضة .      

 
 :و تمثلها  الغدد الملحقة -    
 

  :تفرز سائال يحتوي على  المؤتة+        
حمض الستريك و على أنزيمات محللة 

المني المتخثر تعمل على إسالة لليفين و 
 داخل المسالك األنثوية.

 
 
 



 

 

:تحتوي إفرازاتهما على مولد الليفين وعلى  مواد مغذية للحيوانات المنوية كالزالل الحويصلتين المنويتين+        
 . Cمين والفركتوز ومنشطة لها كالفيتا

 
 ا القاعدية تبطل حمضية اإلحليل و المسالك األنثوية.م:إفرازاته cowperغدتي +        

 
 :لقضيبا-   
 

ليس بعضلة وإنما يتكون من نسيجين كهفي وإسفنجي،عند اإلثارة الجنسية يرتفع الصبيب الدموي في مستوى     
                                    بالدم مما يؤدي إلى تمدد القضيب و تصلبه،في نفس                                                                                 ئاكهفي و اإلسفنجي فيمتلالقضيب فيضخ الدم في النسيجين ال

 الوقت تبدأ الغدد الملحقة نشاطها اإلفرازي فيمتأل اإلحليل باإلفرازات و تخرج على شكل مدي.
ط ليوانات المنوية نحو اإلحليل لتختنهاية االتصال الجنسي و بفعل انعكاسي تتقلص القناة القاذفة فتلقي بالح عند    

باإلفرازات وتخرج على شكل مني، 
𝟗

𝟏𝟎
 المني تمثلها اإلفرازات،فقط 

𝟏

𝟏𝟎
تمثله الحيوانات المنوية،رغم  هذه النسبة  

 .(ml)مليلتر كل يون حيوان  منوي فيمل 121مليون إلى111الضعيفة فإن المني يضم من 
 
 :تنظيم نشاط الخصية -  6  
 

 تخضع الخصية لمراقبة دائمة من طرف المركب وطاء نخامية     
 

 : المركب وطاء نخامية-أ     
 
 
 
 

يتواجد الوطاء فيي اليدماغ،وهو عبيارة عين       
، يمتيد اإلفرازيية مجموعات مين الخالييا العصيبية

 .تربطه بالغدة النخاميةبالسويقة  التي 
يتواصل الوطاء بالغدة النخامية األمامية بواسطة 

 المسييماة بالشييبكة شييبكة ميين العييروق الدموييية 
طيياء إلييى ووتضييمن انتقييال الييدم ميين ال الوعائييية،

 النخامية األمامية.
 
 
 

 :األمامية  دور النخامية-ب    
 

 ارب و نتائج :+ تج        
 

 النتيجة التجربة
 استئصال الغدة النخامية

 لحيوان غير بالغاألمامية
 عدم بلوغ الحيوان

 استئصال الغدة النخامية
 لحيوان  بالغاألمامية 

 توقف كلي لنشاط الخصيتين

حقن حيوان بالغ بدون نخامية 
بمستخلصات الغدة النخامية 

 األمامية

ستعادة الخصيتين لنشاطهما ا
تشكل األمشاج و إفراز 

 التستسترون



 

 

 + استنتاج:        
 

النخامية مسؤولة عن النشاط الطبيعيي للخصيية،و ذليك عين طرييق ميا تفيرزه  مين هرمونيات خاصية منشيطات      
 . LHو FSH المناسل 

 
 :  FSHو  LH   الخاليا الهدف ل -ث

 
 و نتائج : + تجارب        

 
   مستوى          

المالحظات            
 
 التجربة  

 الخاليا
 

 المنبتة

 خاليا
 

sertoli 

 خاليا

 

leydig 

 الصفات
 الجنسية
 الثانوية

لحيوان غير  LHحقن 
 بالغ

غير 
 نشيطة

نمو 
 ضعيف

 بارزة نشيطة

لحيوان غير  FSHحقن 
 بالغ

نمو   نشيطة
 مهم

غير 
 نشيطة

 غير بارزة

 
 استنتاج : +       

 
  FSH هيدفا ل sertoliو خالييا  في مستوى الخصية تعتبير األنابييب المنوية،خاصية الخالييا المنبتية     

 التي تغذيهم . sertoliو يضخم خاليا  منوية حيوانات تطور الخاليا المنبتة إلىهذا الهرمون ينشط 
المسييؤول عيين ظهييور الصييفات  ،حيييث ييينظم إفييراز التستسييترون LHهييدفا ل      Leydigوتعتبيير خاليييا 

 .الجنسية الثانوية 
 

 :دور الو طاء -ج
 

 : و نتائج  + تجارب        
 
 
 
 
 
 
 
 

 + استنتاج:        
 

 . GnRHعن طريق ما يفرزه من هرمون  األمامية ينظم الو طاء نشاط النخامية    
 
 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة
 

 النتيجة التجربة
تخريب نواة  الوطاء عند 

 حيوان بالغ
 LHو  FSHتوقف إفراز 

 األماميةمن طرف النخامية
حقن هذا الحيوان بمستخلصات 

 نواة الوطاء
من طرف  LHو  FSHإفراز 

 النخامية األمامية



 

 

 
 مراقبة نشاط المركب وطاء نخامية: -ج  
 

 :  و نتائج تجارب +      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استنتاج: +       
 

 ن، يسمى هذا مفعوال رجعيا،ويتم بواسطة التستسترونااء نخامية لمراقبة من طرف الخصيتيخضع المركب وط    
 نشياط  .هيذا المفعيول يكيبح Sertoliو بواسطة هرمون الكبحين اليذي تفيرزه  خالييا ،  leydigالذي تفرزه خاليا 

 لذلك يوصف بالمفعول الرجعي السالب.وطاء نخامية المركب 
 

 خالصة: -ح
 
 

 

 الوطاء                                                          
                                 -   - 

 مفعول رجعي سالب  Gn  RHمفعول رجعي سالب                      
 

 النخامية األمامية                                
                    LH                            FSH 

 
 

 sertoliالخاليا المنبتة + خاليا الخصية                                       Leydigخاليا 
 
 

 
 التستسترون                                                                      حيوانات منوية                كبحين   
 
 
 
 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة

 نشاط خاليا              
 النخامبة

        ظروف زرع          
 األماميةخاليا النخامية

نسبة تحرير 
FSH 

 في الوسط

نسبة تحرير 
LH 

 في الوسط

 % 011 % 011 وحدها
 % sertoli 01 % 011مع خاليا 
 % leydig 011 % 01مع خاليا 


