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  Male reproductive system الجهاز التناسلي الذكري
 قنوات اليصتت ن   اخللتناسلي الذكري من يتألف اجلهاز ا

  .(1-11قضتب )الشكل اللققة   املغدد التناسلتة   ال

  صما ية  تتمثل يف  نطافإنتاج ال  ظتفةاخليصتة متتلك  
 افراز

o  التستوستري نTestosterone  الذي يلعب د ر يف  
عملتة اإلنطاف   التمايز اجلنسي أثناء التطور املضغي   

 بة إفراز اهلرمونات املنبهه للغدة التناسلتةاجلنتين   مراق

o  يف بعض أنسجة اجلسم التستوستري ن يتقول
أحد مستقلباته،  إىل )الرب ستات   خاليا مطرق الشعرة(

(DHT) Dihydrotestosterone، 5 أنزمي بوساطةα 

reductase.  ديهتدر تستوستري ن على العديد اليؤثر
الطفولة   النضج من األعضاء   أنسجة اجلسم يف فرتة 

 (.   منو الشعر منط الشعر العضالت  كاجلنسي )
 القنوات التناسلتة   الغدد امللققة بإنتاج  تقوم

تساهم مع تقلص العضالت امللساء بطرح  ،مفرزات
لنطاف ا أيضا   فرزاتاملتز د هذه  .النطاف إىل اخلارج

  باملواد الغذائتة. املخزنة يف قنوات اجلهاز التناسلي الذكري

  التطور الجنيني للمناسل 
o التطور باألسبوع السادس، يف حال كانت تبدأ املناسل ب

  Y، ميتلك اليصبغي  XY+11اليصتغة اليصبغتة للجن ن 
الذي يشفر عامل انتساخ يدعى  SRYعلى ج ن 

testis-determining factor (TDF)  بد ره الذي
وجه ت بد رها اجلتنات   اليتانتساخ العديد من ينشط 

يف األسبوع  املتشكلاإلمكانتات  ثنائيلب املناسل 
يف حال عدم  أما ،طور كخيصتةتيتقول   تاخلامس ل

الذي يعد  Wnt4مسار اإلشاري ينشط  TDFغتاب 
 ثنائيلب املناسل  توجتهالالعب األساسي يف 

 مبايضكللتطور   اإلمكانتات

o   يلعبantimüllerian hormone  مايسمى  أ
املفرز   من خاليا سريتويل  العامل املثبط لقناة مولر 

عند الذكر يف احلتاة  بتثبتط تطور قناة مولر   اختفاءها
باملقابل ال يفرز هذا اهلرمون يف اجلن ن األنثى  اجلنتنتة ،

 عن تطور قنوات تناسلتة األنثوية لذا غتابه مسؤ ل
 (1-11)الشكل 

o  تتقول قناة   لف إىل الرببخ    التستوستري نبتأثري
فهو مسؤ ل  DHTحوييصل املنوي   القناة الناقلة  بتنما 

، بغتاب   القضتب عن تطور غدة الرب ستات
 تضمر قناة   لف يف األنثى  التستوستري ن

  Testis ن االخصيت
  تتطور اخليصتت ن خلف اليصفاق أثناء احلتاة اجلنتنتة على

 7 - 6  يف الشهر  ،اجلدار الظهري للتجويف البطين
أخريا  تتعلق عرب القناة اإلربتة   أثناء التطور اجلنتين هتاجر 

 على جانيب اليصفن يف هنايات احلبل املنوي. 

   يرتافق مع هجرة اخليصتنت من التجويف البطين خيصتة
 Tunica الغاللة الغمديةكتس ميصلي يدعى 

vaginalis  ( تنشأ من اليصفاق 3-11)الشكل
 )الربيتوان(.

  الطبقات المغلفة للخصية 

اليت ختتلف يف مكوناهتا طبقات  العديد منحتاط اخليصتة ب
 النستجتة   الوظتفتة   هي من اخلارج اىل الداخل 

a.  فته غدد عرقتة   زمهتة جلد رقيق مشعر 

b. العضلة السلخيةDartos muscle ملساء  تضالع
الطبقة األدمتة  األجزاء العمتقة منتوجد يف 

الشبكتة، تلعب د ر أساسي يف تنظتم احلراري 
 تقريب   تبعتد اخليصتة من اجلسم،   للخيصتة يف

 هي مسؤ لة عن ظهور جتاعتد على جلد اليصفن

c.  كونة من نستج ضام  م طبقة الصفاق العميقة
(3-11)الشكل  كثتف غري منتظم
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القناة الناقلة للنطاف اليت تسري من  الغدد      الرببخ اخليصتت ن إرتباط  ماكن  أ يوضح رسم ختطتطي. الجهاز التناسلي الذكري( 2 – 12الشكل )

خالل  ز ل اخليصتت ن يف اليصفن من التجويف البطين ـالعلوي للمثانة نتتجة ن  اليصفن إىل اإلحلتل. تتوضع القناة الناقلة للنطاف على طول اجلانب األمامي 
 . ةاجلنتنتاملرحلة 

 
 يوضح تطور املناسل الذكرية   األنثوية جنتنتا    د ر التستوستري ن   العامل املثبط للمولر يف تطورها (1-12شكل )ال
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d.  طبقة عضلتة هتكتلتة تعمل بشكل لإلرادي تدعى
تنزل من   Cremaster muscle العضلة المشمرة

املنوي   حتتط باخليصتة، إضافة لذلك تشري احلبل 
دراسات حديثة أهنا حتتوي كمتات كبرية من ألتاف 
عضلتة ملساء ناجتة عن متايز عابر للعضالت امللساء 
الوعائتة، تلعب هذه طبقة العضلتة د ر يف حتريك 
اخليصى بعتدا  أ  قريبا  من اجلسم على التوايل، مما يسمح 

 يصتت ن.بستطرة أكثر على حرارة اخل

e.   الغاللة الغمدية tunica vaginalis   

 جدارية طبقة من ةكون  م(. الربيتوان) اليصفاق من تنشأ
 ظهارة   ضام نستجمكونة من  اليصفن تبطن خارجتة

 نستجمكونة ايضا  من   داخلتة حشوية  طبقة  متوسطتة

 ميصلي فراغطبقت ن ب ن ال، يوجد  متوسطتة ظهارة   ضام
ن اخليصتة ضمن اليصف حركة سهولة   لإلنزالق سائل فته

 ( 3-11)الشكل 
f. الغاللة البيضاء Tunica albuginea  

i. يصتة اخل املحمفظة مستكة حتتط بك 

ii. نستج ضام كثتف مكونة من جزء مستك حيتوي على 
 tunica غري منتظم   طبقة  عائتة رقتقة جدا  

vasculosa  .مكونة من نستج ضام رخو 

iii. على السطح اخللفي لتشكل  تزداد مساكة الغاللة
  .Testis mediastinum منيصف اخليصتة 

iv. ينشأ منها حواجز لتفتة خترتق اخليصتة   تقسمها إىل 
 فيصتيصات 

 

الطبقات احملتطة باخليصتة مبا فتها الغاللة الغمدية املكونة من طبقت ن جدارية   حشوية بتنهما فراغ يسهل حركة اخليصت ن  -a( 3-12الشكل )
يوضح مكونات احلتل املنوي من الضفريية احملالقتة    -bضمن اليصفن   الغاللة البتضاء اليت تقسم اخليصتة لفيصتيصات غري كاملة التفيصص. 

 العضلة املشمرة   طبقيت الغاللة الغمدية 
  آلية التنظيم الحراري للخصية 

 بآلتات عديدة يف كتس اليصفن  34حتافظ اخليصتة على حرارة 
  ِمْحاَلِقيَّة ضَّفيَرة   بـ طاحمكل شريان خيصوي 

فتها دم بارد    Pampiniform  venous plexus وريدية
رياين الداخل شقادم من اخليصتة مسببا  خفض حرارة الدم ال

  املعاكسة للتتارتبادل احلرارة  بآلتة

 يف فقدان أيضا  اليصفن يساهم من  تبخر العرق
 احلرارة 

 إسرتخاء أ  تقلص العضلة السلختة Dartos 

muscle املشمرةليصفن   العضالت لCremaster 

muscle   من حيرك اخليصى بعتدا  أ  قريبا  للقبال املنوية
مما يسمح بستطرة أكثر على حرارة  ،اجلسم على التوايل

 اخليصتت ن.
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 اختفاء الخصيةفشل نز ل اخليصتت ن إىل اليصفن أ  ما يدعى -1

Cryptorchidism  مساكة  م يؤدي إىل 73بدرجة   بقاءها
يف الغشاء القاعدي   حتوله اىل غشاء زجاجي مستك  خلو 

طالئع النبتبات الناقلة للمين من اخلاليا اإلنقسامتة أ  النطاف أ  
 (4-11نتتجة انعدم اإلنطاف )الشكل  النطاف

يف بعض احلاالت ، تتم عملتة اإلنطاف بشكل طبتعي إذا مت  -1
لسبب، من الضر ري حترير اخليصتة جراحتا  إىل اليصفن. هلذا ا

فقص حديثي الوالدة ملعرفة فتما إذا كانت اخليصتت ن موجودتان 
 يف اليصفن أم ال.

على الرغم من أن درجة حرارة التجويف البطين تثبط تكاثر  --7
اخلاليا املنتشة إال أهنا ال تؤثر على تيصنتع التستوستري ن. لذا فإن 

إال أنه تتطور  الذكور املختفتة خيصاهم ميكن أن يكونوا عقتمت ن
 لديهم اليصفات اجلنستة الثانوية.

تؤدي بعض أنواع األد ية   سوء التغذية   اإلدمان على  -4
الكقول إىل تغريات يف خاليا بذرة النطفة املرتافق مع إخنفاض يف 

السامة موت  Xتسبب أشعة  -5كما   إنتاج احلتوانات املنوية.
 عقم.ال بالتايل   فاللنط خاليا املولدة

 
يوضح بنتة خيصتة لشخص بالغ مل تنزل خيصتتته اىل  4 -12الشكل 

اليصفن، الحظ مساكة الغشاء القاعدي   حتوله اىل غشاء زجاجي   
خلو النبتبات من النطاف أ  املراحل اإلنقسامتة، بالرغم من ذلك 

النبتبات   اليت ال تتأثر حبرارة جتويف ب ن الحظ  جود خاليا اليديغ 
 توستري ن البطن   تفرز التس

 

 فصيصات الخصيةTesticular lobules .   
  حتز هرمي تدعى الفيصتيصات  152حتتوي اخليصتة على

ناجتة عن احلواجز اللتفتة اليت ترسلها الغاللة البتضاء اىل 

داخل اخليصتة،نظرا  لكون احلواجز غري كاملة فغالبا  ما 
 توجد إتيصاالت ب ن فيصتيصة.

   ناقلة للمنينبيبات  4 – 1حيتوي كل فيصتص على  

tubules Seminiferous  جموفة   ملتفة بشدة
اليل غين اخلحماطة بنستج ضام رخو يدعى النستج 

خاليا باأل عتة الدموية   اللمفا ية   األعيصاب   
بخاليا تعرف  Interstitial cells صماء خاللية

 مفرزة للتستوستري ن.  cells Leydig  اليديغ

  Seminiferous tubules للَمْني   النَّاِقَلة   النَُّبيبات  
 سم   بقطر  02-32يبلغ طول كل نبتب منوي حوايل

 متكر ن 152-152

  نبتب ناقل  1222يوجد يف كال اخليصتت ن مايقارب
 كم   1 -2.5للمين   يقدر طوهلا حبوايل 

  ميثل كل نبتب عر ة ملتفة ترتبط بالشبكة اخليصوية بقطعة
 Straightبالنبيب المستقيم قيصرية ضتقة تعرف 

tubules.  

  الشبكة الخصوية Rete testis  هي قنوات متفاغرة
مبطنة خباليا ظهارية مغموسة يف منيصف اخليصتة 

(. ييصل ب ن الشبكة اخليصوية   اجلزء 0-11)الشكل 
 قنية صادرة Epididymis 12 – 12الرأسي للرببخ 

Ductuli efferentes   . 

  ظهارة تبطن النبتبات الناقلة للمين بظهارة مطبقة تدعى
 Germinal or Seminiferous إنتاشية أو منوية

epithelium  (0-11)الشكل 

   حماط بيصفتقة غشاء قاعدي تستند الظهارة على
خالتة من   tunica (lamina)  propriaخاصة 

مكونة من لتتفات كوالجتنتة   عدة األر مات اللتفتة   
تدعى خاليا مسطقة طبقات( من  5طبقات )حوايل 

-11)الشكل  Myoid cells خاليا شبه عضلية
   تتمتز مبايليامللساء خلاليا العضلتة تشبه ا( 8 9

a.   احتواءها على ختوط األكت ن   املتوزين 
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b. ،امتالكها ليصفتقة خارجتة   انتاجها للكوالج ن  

c.  تتقلص حتت حتتوي على مستقبالت األ كستتوس ن  
 تأثريه 

   اثناء التقدم بالعمر تزداد مساكة اليصفتقة اخلاصة   تزداد
كمتة الكوالج ن   ينخفض حجم النبتبات   ينخفض 

 أعداد اخلاليا اخلاللتة   تقل الرغتة اجلنستة

  النسيج الخالليInterstitial tissue  
 ت أ املسافات  ميللمين  يوجد ب ن النبتبات الناقلة 

بنستج ضام حيتوي على خاليا بدينة   املوجودة بتنها 
 تضمن ي بالعم   أعيصاب   أ عتة ملفا ية   دموية 

 .شعريات دموية مثقبة 
  خاليا خاللية أو خاليا اليدنغInterstitial or 

Leydig, cells   
a.  خاليا دائرية أ  مضلعة فتها نوى مركزية   هتوىل

 آيوزينتة 

b. نبتبتة )معاجلة أعراف تقدرات ذات غنتة   مب
)متلك  ملساء\  شبكة هتولتة ناعمة( الكولتستري ل

األنزميات الضر ية لتيصنتع اإلستري ئتدات على  ريقتها 
  الكثري من قطريات شقمتة حتتوي على  اخلارجتة(

(.   هي 5-11اسرتات الكولتسرت ل )الشكل 
لإلسرت ئتدات، مع اليصفات النموذجتة للخاليا املفرزة 

 التقدم بالعمر تكثر فتها حبتبات اللتبوفوش ن

c.  باجملهر اإللكرت ين تظهر بىن هتولتة عيصوية بلورية تدعى
  هي  crystals of Reinkeنكا ري بلورات

 مشتمالت/متضمنات بر تتنتة تكثر مع التقدم بالعمر 

d.   تفرز التستوستري نTestosterone  يف مرحلة النضج
ا يبدأ الوطاء بإنتاج اهلرمون احملرر للهرمون اجلنسي عندم

تشرف هرمونات املنبه للغدد التناسلتة )غوناد تر ب ن(. 
النخامتة   عوامل أخرى على تنظتم تيصنتعه ، مايلي 

 بعض الالعب ن األساست ن يف افرازه  

i.  همستقبالتالذي حيفز من خالل هرمون الرب الكت ن 
 LHتعبري مستقبالت هرمون على خاليا اليديغ 

  خاليا اليديغ النخامي على سطح

ii.  هرمونLH   يرتبط مبستقبالته على خاليا اليدغ 
الذي حيرر  cholesterol esterasesينشط أنزمي 

الكولستري ل من اسرتات الكولستري ل يف قطريات 
 cAMPالشقم ) عن طريق السبتل اإلشاري 

  6 – 11الشكل املوضقة يف 

iii.  يلعبsteroidogenic acute regulatory protein  

(STAR)عرب الغشاء ري ل احلر تد ر يف نقل الكولس
  أي خلل أ  ظفرة إلىى داخلها لمتقدرات ل اخلارجي

  التستوستري ن يف هذا الرب ت ن يؤدي اىل فشل يف افراز

iv. أنزميات موجودة يف املتقدرات   الشبكة  ساهمت
امللساء يف افراز التستوستري ن، شبته باآللتة اليت تتم يف 
خاليا قشرة الكظر. يتمثل د ر املتقدرات يف حتويل 

  الذي بد ره  Pregnenoloneالكولستري ل اىل 
 ينتقل اىل الشبكة اهلتولتة الناعمة كي يتقول اىل

Testosterone 

 
يوضح صورة جمهرية باجملهر الضوئي تظهر خاليا  5 -12الشكل 

اليديغ يف النستج اخلاليل املكون من نستج ضام  رخو فته أ عتة دموية 
  ملفا ية ب ن النبتبات الناقلة للمين. على التم ن صورة باجملهر اإللكرت ين 

(   شبكة هتولتة 1(   قطريات شقمتة )1تظهر متقدرات نبتبة )
املدرجة يف مي ن الشكل تظهر متضمنات/مشتمالت (  اليصورة 3ناعمة )

 بر تتنة تدعى بلورات رانكا 
 



 د عمر الزعبي كلية الطب\جامعة دمشق التناسلي الذكري الجهاز

6 

 

 
يوضح آلتة تيصنتع التستوستري ن بتقفتز من  -a 6 -12الشكل 

هرمونات الغدة النخامتة    التنستق   تشاطر العمل ب ن املتقدرات   
   LHاملسار اإلشاري آللتة عمل هرمون  -bالشبكة اهلتولتة امللساء 

 د ر كل من املتقدرات   الشبكة اهلتولتة  
e.  أثناء املرحلة اجلنتنتة حيفز غوناد تر ب ن املشتمي

Placenta GnRH   اخلاليا اخلاللتة لتيصنتع
التستوستري ن الالزم لتطور القنوات   األجزاء األخرى 

 من اجلهاز التناسلي الذكري. 

f.  ب ن الشهر اخلاليا اخلاللتة اجلنتنتة نشتطة للغاية تبقى
الثالث   الرابع من احلمل مث تضمر   تيصبح خاليا 
ساكنة تشبه األر مات اللتفتة حىت البلوغ عندها تقوم 
 بتيصنتع التستوستري ن إستجابة للغوناد تر ب ن النخامي.

g.  تفرز خاليا اليديغinsulin-like protein 3 (INSL3)  

ة   حيفز نز ل اخليصى اىل اليصفن يف احلتاة اجلنتنتالذي 
له د ر أساسي يف محاية خاليا بذرة النظفة من املوت 

البلوغ ،  سريريا   تستخدم مستويات  دباإلستماتة بع
هذا الرب ت ن يف الدم يف معرفة معامل مقدرة خاليا 

 اليديغ اإلستري ئتدية

h.  حديثا  تشري العديد من الدراسات أن خاليا اليديغ
على اخلاليا تفرز األ كستتوس ن   الذي يؤثر موضعتا  

شبه العضلتة احملتطتة بالنبتات الناقلة للمين   الذي 
 يساهم يف حركة النطاف اىل الشبكة اخليصوية

 

  كذلك تؤدي تسبب أ رام اخلاليا اخلاللتة البلوغ املبكر  
على سطح  LHالطفرات املنشطة لتعبري مستقبالت 

 خاليا اليديغ اىل البلوغ  املبكر يف األطفال 

     تبدأ مع التقدم بالعمر تنخفض كمتة النستج اخلاليل
تظهر خاليا شقمتة فته باملقابل تنخفض أعداد خاليا 

مساكة اليصفتقة اخلاصة احملتطتة بالنبتبات زداد اليديغ   ت
الناقلة للمين مرتافقا  مع اخنفاض حجم   قطر النبتبات    

 يف النستج اخلاليل، مجتع الكوالج ن تزداد كمتات كما
ما سبق من التغريات تؤدي اىل اخنفاض النشاط اجلنسي 

 عند الذكر

  المكونات الخلوية للنبيبات الناقلة للمني 
 نوع ن من اخلاليا:الناقلة للمين على النبتبات  حتتوي

/  Supporting cells خاليا داعمة أو سيرتولي 
Sertoli   م َعلَِّقة َخالَياأ  sustentacular cells  

تقدم  احلماية   الدعم الغذائي خلاليا بذرة النظفة    
 اخلاليا النطفتة   طالئع النطاف 

  Spermatogenic cellsالخاليا المولدة للنطاف  

( أربع إىل مثاين طبقات متقدة 9   0-11)الشكل  
يتم إنتاج النطاف من خالل  .املركز من اخلاليا

)تولد  Spermatogenesis اإلنطاف -1عملتت ن: 
 اخلاليا النطفتة(   تشمل اإلنقسام الفتتلي   املنيصف 
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صورة  (b)يف اخليصتة. جزئي مقطع سهمي  يُظهررسم ختطتطي  (a)البنتة التشرحيتة للخيصى . الناقلة للمنيالنبيبات  ( الخصى و7 – 12لشكل )
 خضر الفاتح. األ. هتماتوكلس ن   052جمهرية تب ن مقطع عرضي يف نبتب منوي  احد. تكبري 

  تشمل  Spermiogenesis تك ون النطاف -1للخاليا 
 التمايز النهائي للخاليا املنتشة أحادية اليصتغة اليصبغتة.

   Stertoli cellخاليا سيرتولي 
  سريتويليعود تسمتتها اىل العامل إنريكوEnrico 

Stertoli (1841- 1912 الذي أظهر أمهتتها )
 الوظتفتة يف اخليصتة. 

   خترج منها العديدإسطوانتة أ  هرمتة الشكل 
حتث  اخلاليا املولدة للنطافحتتط باإلستطاالت اجلانبتة 

 كخاليا داعمة أ  خاليا حاضنة. تعمل  

 صفتقة قاعدية   متتد هنايتها لتربز يف ملعة  تستند على
 النبتبات.

   ييصعب متتتز حد د خاليا سريتويل باجملهر الضوئي لكثرة
اإلستطاالت اجلانبتة احملتطة باخلاليا املولدة للنطاف 

 (. 8-11)الشكل 

   تتشابك اإلستطاالت اجلانبتة خلاليا سريتويل اجملا رة
حتث تغلف جمموعة كبرية من اخلاليا املولدة للنطاف 

تقدم كل خلتة سريتويل  احدة ب ن استطاالهتا   يقدر أن  
 خلتة منتشة يف مراحل تطورية خمتلفة.  52-32الدعم لـ 

   غشاء اخللتة يف النهاية القمتة شديد اإللتفاف مشكال
 تطاالت شبه اصبعتة تنغمس بتنها طالئع النطافاس

  تبد  خاليا سريتويل غزيرة بالشبكة باجملهر اإللكرت ين
امللساء   بعض من الشبكة اخلشنة   أجهزة غوجلي 

  املتطورة جدا  مع العديد املتقدرات   اجلستمات احلالة 
العديد من حوييصالت اإلدخال اخللوي   اجلستمات 

التهام األجسام املتبقتة. حتتوي على البلعمتة ناجتة عن 
 crystalloids ofمشتمالت شبه بلورية تدعى 

Charcot-Böttcher    مكونة من حزم كثتفة من اخلتوط
 (8-11 معر فة )الشكل ماتزال  ظتفتها   أمهتتها غري

  البلعمتة   الداعمة    صفات اخلاليا متتلك العديد من
 ملفرزة للرب تتنات ا

  تبد  النواة متطا لة   مثلثتة فتها العديد من التجعدات
 اضقة كبرية     القلتل من الكر مات ن املغاير   نوية  

الحبل المنوي 

األوعية الدموية و 
األعصاب

القناة الناقلة 

ق نية صادرة 

جسم البربخ

منصف الخصية 
ييحتوي الشبكة )

( الخصوية

جسم البربخ 

ذيل البربخ 

رأس  البربخ 
قناة البربخ

نبيب ناقل للمني
نبيب مستقيم

حاجز خصوي
فصيص 

الطبقة الحشوية 
للغاللة الغمدية

ة  الطبقة الجداري
للغاللة الغمدية
الغاللة البيضاء

الخاليا الخاللية
نبيب ناقل للمني

لمعة  النبيب
الخاليا الداعمة
الخاليا النطفية

ات النطفة اروم
خاليا بذرة النطفة

b-مقطع عرضي في نبيب ناقل منوي 

a 
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توجد ختوط الفمنت ن املتوسطتة ، (8-11)الشكل 
 حول النواة على شكل غمد من لتتفات 

  ال تبدي أي نشاط انقسامي بعد البلوغ 

  متتلك مستقبالتFSH ت على سطقها   مستقبال
 ل أندر جتنات ةداخل خلوي

  اليا سريتويل املتجا رةالسطوح اجلانبتة خلترتبط Sertoli-

to-Sertoli junction سادة بعضها بإرتباطات حمكمةب/
 52أكثر  منمكونة القاعدي  الثلثيف فريدة من نوعها 

نقطة التقام متوازية، ختوط األكت ن موجودة حتت 
الغشاء مباشرة تيصطف موازية هلذه االرتباطات لدعم   

تتوضع أيضا  إضافة لذلك تقوية هذه اإلرتباطات، 
لغشاء موازية املسطقة لشبكة اهلتولتة امللساء اصهاريج 

   (8-11)الشكل اإلرتباطات السادة  اخللتة يف مناطق

  التخيصيصتة ب ن خاليا سريتويل  رتباطاتاإلتشكل 

junction Sertoli-to-Sertoli   الحاجز الخصيوي
يف ظهارة   Blood – testis barrier الدموي

 النبتبات الناقلة للمين

a.   من أكثر احلواجز النستجتةـ الدموية متانة  يف يُعد
 (8-11  يتكون ممايلي )الشكل الثديات. 

i.    اليت تستند  ةاليصفتقة القاعدياخلاليا البطانتة
 علتها  

ii. مكونات النستج الضام   اخلاليا شبه العضلتة 

iii.  خاليا بذرة النطفة اليصفتقة القاعدية اليت تستند
 علتها 

iv. تشكل ا سريتويل   اإلرتباطات السادة اليت يخال
 ستطاالهتاخطوط التقام ب ن ا

b.  مينع اهلجمات املناعتة الذاتتة ضد اخلاليا حاجز فتزيائي
النطفتة   اليت تظهر أل ل مرة بعد فرتة طويلة من نضج 
اجلهاز املناعي بعد تشكل جهاز التقمل املناعي الذايت 

 املركزي. 

c.  اىل يقسم هذا احلاجز ظهارة النبتبات الناقلة للمين 

i.  حيز قاعديBasal compartment  ميتد من
اليصفتقة القاعدية اليت  السادة إىلأسفل اإلرتباطات 

حيتوي على الذي وعائي الاليل اخلنستج ال تتواصل مع 
تتوضع خاليا  .ملفا يات   خاليا مقدمة للمستضدات

  اخلاليا النطفتة األ لتة اجلديدة   A   B بذرة النطفة
 يف هذا احلتزاليت مل تدخل يف االنقسام املنيصف 

 أسفل اإلرتباطات 

ii.  اللمعيالحيز مجاور Adluminal 

compartment  ميتد من أعلى اإلرتباطات السادة
احلتز  ذاإىل ملعة النبتب الناقل للمين. يتوضع يف ه

اليت دخلت يف اإلنقسام النطفتة األ لتة اخلاليا 
طالئع الالثانوية    اخلاليا النطفتة  املنيصف األ ل 

 النطفتة   يعمل على عزهلا من اجلهاز املناعي 

خاليا عبر الحاجز الدموي نتقا  االآلية  
 الخصوي 

  اإلنقسام املنيصف،  دخول اخلاليا النطفتة األ لتةقبل
املكونة من تقوم بتمزيق مؤقت للجزيئات اإللتيصاقتة 

احلتز القاعدي نقطة التقام  تنتقل من  52أكثر من 
د ن حد ث خلل يف احلاجز تز جما ر اللمعي احلإىل 

 ..الدموي اخليصوي

   تتقول اخلاليا بعد عبور احلاجز اىل خاليا نطفتة
يف حتزها تبين إرتباطات جديدة مؤقتة أ لتة،   

معقدات إلتيصاقتة يف أغشتتها اجلديد حتث تتشكل 
 مع خاليا سريتويل 

  تتشكل العديد من الرب تتنات اجلديدة اثناء االنقسام
خاليا اجلهاز املناعي  املنيصف   اليت تتعرف علتها 

ات، لذا يشكل احلاجز اخليصوي مانع كمستضد
 ضد هجمات اخلاليا املناعتة 

  كلما انتقلت اخلاليا من مرحلة اىل أخرى تفكك
التيصاقات القدمية   تبين التيصاقات جديدة حىت 
 تيصل إىل مرحلة طالئع النطاف حتث تتوضع ضمن 
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يوجد داخل ظهارة النبتب الناقل للمين خاليا إسطوانتة داعمة تدعى خاليا سريتويل )أسهم( حتتوي على نوى  -a خاليا سيرتولي 8-12الشكل 
يوضح مكونات احلاجز الدموي اخليصوي الذي يفيصل ب ن  -bمن اخلاليا املولدة للنطاف بتضا ية   نويات  اضقة   تغلف باستطاالهتا مراحل خمتلفة  

يوضح إرتباطات سادة متخيصيصة على شكل خطوط التقام متوازية مكونة  -c   طاف  حد د احلتز القاعدي   اجملا ر اللمعيالدم اخلاليا النطفتة   الن
يوضح  – d  نقطة التقام ب ن خاليا سريتويل املتجا رة يف احلتز القاعدي   ب ن خاليا سريتويل   طالئع النطاف يف احلتز جما ر اللمعي 05من أكثر 

ات السادة، باإلضافة لنقاط اإللتقام الغشائتة تتوضع ختوط األكت ن حتت الغشاء مباشرة موازة لنقاط إللتقام ، كما تتوضع صهاريج مكونات اإلرتباط
يف  ريد من نوعهمسطقة من الشبكة اهلتةلتة امللساء  بشكل موازي لنقاط اإللتقام ايضا  هذا االنتظام لالرتبطات السادة   األكت ن   الشبكة اهلتولتة ف

 اجلسم 
إنغمادات عمتقة يف األغشتة القمتة خلاليا سريتويل   

  Sertoli-to spermatid junction ختيصيصتة تتشكل ارتباطات
 فوق احلاجز الدموي اخليصوي. 

  حركة اخلاليا املولدة للنطاف ب ن اخلاليا الداعمة مع
قافظة على اإلرتباطات السادة ب ن مجتع اخلاليا عملتة 

ُ
امل

مثرية اإلنتباه عند التذكر بأن اخلاليا املنتشة تبقى مرتبطة 
 جبسور ب ن خلوية. 

  تبد  كخيصل متتد  طلتعة النطفةمع تطور السوط يف
 تويل. من النهايات القمتة خلاليا سري 

  بعضها بإرتباطات فضوية خاليا سريتويل بأيضا  تتواصل
تؤمن اإلرتباط الشاردي   تنظتم التغريات املؤقتة يف 
اإلرتباطات السادة   تنستق د رة حتاة خاليا ظهارة 

  ترتبط باليصفتقة القاعدية  النبتبات الناقلة للمين
 .بديسموز مات نيصفتة

 وظائف خاليا سيرتولي:  
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تقوم خاليا سريتويل بالعديد من الوظائف النوعتة يف ظهارة 
 النبتبات الناقلة للمين 

و دعم  حمايةل :تشكيل الحاجز الدموي الخصوي -2
يفيصل احلاجز الدموي اخليصوي  :الخاليا المولدة للنطاف

   طالئع النطاف عن اخلاليا النطفتة   خاليا بذرة النطفة 
تعتمد خاليا بذرة النطفة  النطاف عن الرب تتنات البالزمتة 

  اإلنتقال اىل اللمعة امللتئة  نقساملال على خاليا سريتويل
باملواد اإلستقالبتة لذا تقدم خاليا سريتويل احلماية خلاليا بذرة 

 النطفة من املكونات املناعتة يف البالزما
 اإلستقالبتة    خاليا سريتويل املواد تقدم  التغذية -1

  العوامل البالزمتة الضر رية لنموها   متايزها.
فته تفرز خاليا سريتويل باستمرار سائل  إفراز خارجي: -3

نقل النطاف باجتاه ي الناقلة للمينيف النبتبات مواد غذائتة 
 ندروجينلألبروتين رابط القنوات التناسلتة   تقوم بإفراز 

((ABP Androgen Binding Protein  يساهم   الذي
موضعتا  يف  يف جعل مستويات هرمون التستوستري ن مركزة

 النطاف  )متايز( لضر رة تّكون النبتبات الناقلة للمين
 يتمثل اإلفراز اليصما ي  افراز صماوي -4
  عن طريق حتويل  ئتدي ري ستالهرمون اإلسرتاديول

  الذي يعتقد أن يثبط اىل اسرتاديول التستوستري ن 
 عملتة اإلنطاف   تكون النطاف 

   كلتودالتون يدعى   39بر ت ن سكري ذ   زن جزئي
يعترب جزء من عر ة التغذية الذي Inhibin إنهيبن 

  حترير  تيصنتعيثبط  حتثجعة يف الغدة النخامتة االر 
FSH  .يف النخامى الغدية 

  تفرز بر ت ن أكتتفنactivin    حتفتزالذي يعمل على 
  بذلك فهو  يف النخامى الغدية FSH  حترير  تيصنتع

 inhibinيعاكس عمل 

  تفرز خاليا سريتويل يف اجلن ن بر ت ن سكري يدعى
 Mullerian- (MIS) للمولرين المادة المثبطة

Inhibiting Substance تراجع   ضمور  يعمل على

اجلنتنتة(   بد ن هذا املتوسطة قنوات مولر ) قناة الكلتة 
املادة تبقى قناة مولر   تيصبح جزءا  من اجلهاز التناسلي 

 األنثوي. 

  اخليصوي رب ت ن الناقل للقديد ترانسفريين.التفرز
testicular transferrin,  الذي يعمل على نقل  

احلديد من بالزما الدم،   الرب ت ن الناقل للنقاس 
ceruloplasmin  تفرز أيضا  و plasminogen 

activator الذي حيول مولد البالزم ن اىل بالزم ن  
الزائدة من توىل نسلخ اهلأثناء تّكون النطاف تالبلعمة: -5

هضمها  كأجسام متبقتة   يتم بلعمتها    طالئع النطاف
 اتال تعود أي بر تتن .باجلستمات احلالة يف خاليا سريتويل

 من النطفة إىل احلاجز الدموي اخليصوي.
 
 

 نضجمبا أن ال .ة نوعتةتنطف ينتج عن تكون النطاف بر تتنات
املناعتة لذا  ةاجلنسي حيدث بعد فرتة طويلة من تطور الكفاء

فإن النطاف املتمايزة ميكن التعرف علتها كجسم غريب حيفز 
ينظم احلاجز الدموي  .اخلاليا املنتشة تضرررد فعل مناعي   

 ةمناعت تشكتل بتئة من اآللتات املختلفة العديد اخليصوي مع
نع التفاعالت ب ن النطاف املتطورة   اجلهاز مل ةموضعت تةحتمل

املناعي من خالل منع عبور الغلوبلتنات املناعتة إىل النبتبات 
الذين  الذكورمسؤ ل عن ضعف اخليصوبة يف هو    ،املنوية

أضداد ضد حتتوي ميصوهلم الدموية مستويات عالتة من 
  تضدات النطفةمس

  اإلنطافSpermatogenesis 
  بتكاثر اخلاليا اجلذعتة   تبدأ عملتة اإلنطاف بعد البلوغ

 بذرة النطفة   اليت تسمى هاسالئف
Spermatogonium نسبتا  ،  هي خاليا دائرية صغرية

تتوضع يف اجلزء القاعدي بالقرب  .متكر ن 11قطرها 
  حتاط باستطاالت خاليا من الغشاء القاعدي للظهارة 

 التطبيق الطبي 
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 اتشكل هذه اخلالي (.9  8-11)الشكل سريتويل 
 يف ظهارة النبتب الناقل للمين عش قاعدي 

   من ميكن متتتز مراحل خمتلفة من تطور بذرات النطفة
 خالل اخلواص الشكلتة   التلوينتة لنواها. 

 Type A dark (Ad) نمطالداكنة بذرة النطفة  .1

spermatogonia   
o  حمبة ل أساسذات نوى بتضا ية خاليا جذعتة 

 املغاير احلبتيب  كر مات ن الكثري من ال حتتوي  داكنة

o   تنقسم على فرتات زمنتة متقطعة   تعطي 

 احتتاطتة جذعتة  ياتعمل كخال إما خاليا 

   تستمر بالتكاثر   تعطي خاليا سلتفة أ  خاليا 

 Type A pale (Ap) بذرة النطفة الشاحبة نمط .1

spermatogonia ) 
o  سلتفة ناجتة عن اخلاليا اجلذعتة الداكنة خاليا 

o   شاحبة حتتوي كر مات ن ذات نوى بتضا ية
 حقتقي ناعم

o  خاليا ملتزمة بالتمايز خلاليا نطفتة 

o ختضع لد رات انقسامتة فتتلتة/ختطتة عديدة 

o   تبقى اخلاليا الناجتة عن اإلنقسامات متيصلة
ببعضها جبسور هتولتة )ال تنفيصل هتوىل اخلاليا( 

 syncytiumجتمع خلوي يدعى خملوية   تشكل 

تشبه سلسلة من اللؤلؤ   تبقى كذلك يف مجتع 
  مراحل تطورها حىت تيصل اىل ملعة النبتب

 B ( Type Bنطفة نمط الخاليا بذرة  .3

Spermatogonia  )  (12-11)الشكل 
o  ناجتة عن اخلاليا منطA  

o حتتوي على جتمعات كثتفة   داكنة كر ية   نوىب تتمتز
من الكر مات ن تتوضع على حمتط السطح الداخلي 

 للغالف النو ي   حول النوية أيضا  

o  ختضع للعديد من الد رات اإلنقسامتة   تبقى اخلاليا
 جبسور هتولتة  امتيصلة ببعضه

 Primary Spermatocytesخاليا نطفية أولية  .4

o  اليا بذرة النطفة خلنهائي الفتتلي النقسام اإلعن تنتج
  Bمنط 

o  12-15بقطر ة تنمو يف احلجم   تيصبح كر ي 
كر مات ن حقتقي  حتتوي نوى متكر ن   ذات

 (. 12-11   9-11)الشكل 

o  تدخل اخللتة املرحلةS     يتضاعف الـDNA  يف
من مكون صبغي    ييصبح كل ،النطفتة األ لتةاخلاليا 

 ز ج من كر ماتتدات شقتقة

o normal chromosomal number (2n) and 

double the amount of DNA (4d) 
 

o   هتاجز اخللتة من احلتز القاعدي اىل احلتز جما ر
نقسام ند دخول يف الطور التقضريي من االاللمعي ع

 املنيصف األ ل 

o  املشاهدة يف الشرائح النستجتة يف معظم اخلاليا
النبتبات الناقلة للمين تكون يف هذا الطور. اخلاليا 

ة املولدة للنطاف لالنطفتة األ لتة أكرب خاليا السلس
 (. 9-11)الشكل 

o  حيدث حتواءها على صبغتات كثتفة إباخلاليا تتمتز
  تأشتب عبور جتين فته إقرتان لليصبغتات املتماثلة   

(   ينتج  DNA Recombination) DNAالـ 
 خاليا ذات صتغة صبغتة مفردة.  هاعن إنقسام

 secondary spermatocyteخاليا نطفية ثانوية  .5

o   تنتج عن اإلنقسام املنيصف األ ل 

o 11  تيصبح )  خيتزل عدد اليصبغتات   كمتة  الدنا 
 +X   11أ +.Y) 

 

o  number of chromosomes (from 2n to 1n) 

and the amount of DNA(from 4d to 2d)  
o  ييصعب مشاهدة هذه اخلاليا يف الشرائح النستجتة

 للخيصتة نظرا  لقيصر فرتة حتاهتا إذ تبقى لفرتة قيصرية
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نبتبات منوية يظهرفتها معظم أنواع خاليا عملتة اإلنطاف. يتواجد يف مقطع ن عرض ن : عملية اإلنطاف. للمنيالناقلة ( النبيبات 9 – 12الشكل )
خاليا صغرية تنقسم   هي  (SGالنطفة ) ةبذر ل واضقةال اليااخلقرب الغشاء القاعدي العديد من  تا  داخل يتواجد (  Mخارج النبتبات خاليا شبه عضلتة )

( تتوقف ملدة PSلتيصبح خاليا نطفتة أ لتة ) إقرتان صبغي فتها يصلحي تدخل االنقسام املنيصف. تنمو اخلاليا املنقسمة   لويةجمموعة ختعطي  تا   فتتل
يف واجد تت   فالنطل املولدةاليا اخلاخلاليا النطفتة األ لتة أكرب تعد  .DNA تأشتب هافتيتم نقسام املنيصف األ ل إلثالث أسابتع يف املرحلة التقضريية ل

اللمعة. تنقسم كل خلتة نطفتة أ لتة إىل خلتت ن نطفت ن ثانويت ن نادرا  ما تشاهد يف املناطق النستجتة لكوهنا ختضع  مجتع املستويات ب ن الغشاء القاعدي  
 سر من(   ختRSاملتشكلة حديثا  ) ة الشكلالنطقة دائري أر ماتإلنقسام منيصف ثاين مباشرة لتشكل أر متت ن نطفت ن أحادية اليصتغة اليصبغتة. تتمايز 

تّكون النطاف يف اخلاليا  اإلنطاف  مجتع مراحل حتدث متقركة. التخيصص  ةنطاف شديد إىليف النهاية  (  LSة متأخرة )تنطف أر ماتحجمها لتيصبح 
 .H&E. صبغة 052 اليت تقوم بالعديد من الوظائف الدعامتة. تكبري (  SC) تامخةسطوح خاليا سريتويل املبشدة ب املرتبطة

د ن  يف الطور البتين   تدخل يف االنقسام املنيصف الثاين
 تضاعف الدنا

 spermatids طالئع النطفة )أرومات النطفة( .6

o  النطفة  اتنتج عن اإلنقسام املنيصف الثاين خلالي
 (11   12-11)الشكل  الثانوية 

o   تنخفض كمتة   يبقى عدد اليصبغات مفرداDNA 
يف كل خلتة إىل النيصف عند إنفيصال الكر ماتتدات 

حبتث ييصبح كل صبغي حيتوي على  الشقتقة 
 كر ماتتد  احد 

o  haploid (1n) number of chromosomes, 

each containing a single chromatid (1d). 
 

o  مغموسة يف هتوىل تشاهد يف املقاطع النستجتة
-11   9-11)الشكل  القمتة خلاليا سريتويل 

12   11-11 .) 

o  8 – 0صغري ) قطرها  فة حبجمالنططالئع تتمتز 
متكر ن(   نواة أحادية اليصتغة اليصبغتة فتها  
كر مات ن كثتف، تتوضع بالقرب من ملعة النبتبات 

 املنوية
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o  النطفة صبغتات  معينتج عن إخيصاب اخللتة البتضتة
اليصتغة حادية األمضاعفة نامجة عن إحتاد اليصبغتات 

اليصتغة اليصبغتة املزد جة  ةاليصبغتة   بالتايل عود
   ل أنواع احلتوانتة اىل الوضع الطبتعي.

 The الطبيعة النسيلية للخاليا المنتشة في الذكر 

clonal nature of male germ cells  
  تبقى اخلاليا اجلذعتة الناجتة عن إنقسامات خاليا بذرة

  كخاليا منفيصلة.  dark type Aمنط  الداكنة النطفة

  اإلنقسامات  العديد منبعد  الناجتةتتقول اخلاليا
بعد  بعدم انفيصال هتويل تتمتز خاليا سلتفة إىل املتعاقبة 

بجسور بين تبقى اخلاليا متيصلة مع بعضها    ،إلنقساما
  (.12-11)الشكل  Intercellular bridgesخلوية

o  من  الناجتةاخلاليا ب ن  ت حرةتيصاالإتؤمن اجلسور
إنقسامها الفتتلي    أثناء Aنطفتة بذرة خلتة 

 لكمأن تاخلاليا د ن بعض قد تتنكس   .املنيصف
  تبقى بقتة  نفيصلخر ياإلنطاف   بعضها اآل

 فرتة اإلنقسام املنيصف.  خاللببعضها مرتبطة اخلاليا 

o املولدة  اتخملوي الذي تلعبهالكامل يزال الد ر  ما
غري  Spermatogenic syncytium للنطاف

مبشاركة  للخاليا تسمح اجلسور اهلتولتة إال أن   اضح
 د تـُزّ  ، حتثاملتجا رةاخلاليا مع هتوىل  مكوناهتا

كامل اجلتنوم )الذي  نتجات  اخلاليا أحادية اليصتغة مب
من  كان يف اخلاليا مضاعفة اليصتغة اليصبغتة(

 .  Y أ X يصبغيالجبتنات  ةشفر امل RNAبر تتنات   

o  اجلسور ب ن اخللوية يف كل جمموعة بتنستق تساهم
 اإلنقسام   التمايز

o  توقتت   تزامن عملتة تطور ذراري/نسائل اخلاليا
   متايزها املولدة 

  ن ع  تز ل اجلسور اهلتولتة اخلاليا يف النهاية تنفيصل
 (.0-11بعضها أثناء عملتة التمايز )الشكل 

  الفتتلي اإلنقسام    اليت تشمللوية اخلاألحداث تستغرق
-62 النطاف تشكل اليا بذرة النطفة  املنيصف خل  

  .يوم 05

  ل عشوائي يف كبش فالنطل املولدةاليا اخلال تتوزع
 خمتلفة يةتتجمع يف مراحل تطور  هالكنظهارة النبتبات 

  ينتج عن انقسام فتتلي  احد خللتة جذعتة  احدة  ما
 نطفة ناضجة 12- 15 ± 156يقارب 

  Spermiogenesis )تمايز النطاف(ون النطاف تك   
 تتقول حتثرحلة األخرية من إنتاج النطاف امل تعد 

عالتة التخيصص  ،إىل نطاف طالئع النطاف فتها
 .الذكري إىل البويضة DNAتقوم بإييصال 

   أي انقسامات خلويةأثناء هذا التقول حتيصل ال. 

  متطور هاز غوجلي جب طالئع النطافهتوىل تتمتز
يتوضع قرب النواة   متقدرات   ز ج مريكزات   

 ملساء  شبكة  جستمات ريبتة

 . الشكل  مراحل أربعةبون النطاف تكّ عملتة  متر(
11-11): 

 :Golgi phase طور غولجي-2
    يتمتز هذا الطور بوجود حبتبات إجيابتة ليصبغةPAS 

 تةحوييصلطالئع تتجمع يف جهاز غوجلي على شكل 
حتتوي بر تتنات   Proacrosomal vesiclesطرفتة

 سكرية

    لتشكل  مع بعضهاتلتقم خترج من جهاز غوجلي
بالقرب من   acrosomal vesiclesحوييصالت طرفتة 

 النواة

 مع الوقت  اتكرب احلوييصالت يف احلجم   تزداد حمتوياهت 

  مكان متوضع احلوييصالت بالقرب من النواة له د را  يف
 فة  حتديد القطب األمامي لتطور النط

 لخلتة مقابل اجلسم هتاجر املريكزات إىل القطب املقابل ل
 mature احد  عمل مريكزي .الطريف املتشكل

centroile أز اج من  9تنشأ منه  كجسم قاعدي 
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. تتكون ظهارة (b) خمتلفة تطورية  كل مرحلةالفرتات اليت تتستغرقها عملتة اإلنطاف يف   رسم ختطتطي يب ن  (a)( اإلنطاف )تشكل النطفة( 21 – 12الشكل )
 ثتق مع اخلاليا   بشكل كامل األخرية   ترتبط حتاط . افلنطلولدة املاليا اخلسلسلة  من جمموعت ن من اخلاليا: خاليا داعمة أ  خاليا سريتويل   املنويةالنبتبات 

اليا ختضع النقسام خل ف  اا  إلنتاج العديد من بذرات النطفتتلتالنطفة اليت تنقسم انقساما   ةلغشاء القاعدي خاليا بذر ا بالقرب مناجد تو يالداعمة.  اإلسطوانتة
. النستلتة لعملتة اإلنطافالطبتعة  (c)نطفتة أحادية  أر مةلتشكل  بسرعةمرة أخرى بد رها  تنقسم بعدها إىل خاليا نطفتة ثانوية تنقسم .النقسام املنيصف األ لل

د ن أن تنفيصل هتولتا     ا  فتتلتتنقسم هذه اخلاليا ة. تلخاليا النطفلخاليا أخرى سلتفة  كخاليا جذعتة    Aخاليا بذرة النطفة فرعتة تبقى جمموعة 
 مرت ن أ  ثالثة أ  أكثر   فتتلتا   Aفة اخلاليا متيصلة مع بعضها بواسطة جسور ب ن خلوية. تنقسم خاليا بذرة النط مجتعتبقى هتوىل معظم أ  لكن 

تيصبح كخاليا  لتشكل خاليا تدخل بعدها االنقسام املنيصف   فتتليتخضع لد رة هنائتة من االنقسام الل Bبعدها تتمايز إىل خاليا بذرة نطفة منط 
يتم فقداهنا بشكل هنائي عندما يكتمل متايز  الثاين   أل ل  ها متيصلة. تستمر اجلسور ب ن اخللوية أثناء االنقسام املنيصف االنطفتة أ لتة تتمتز ببقاء هتو 

 اهلتوىل الفائضة أثناء متايزها كجسم متبقي.  طالئع النطفةالنطفة(. تفقد  متايزتيصبح نطفة ) أحادية اليصتغة اليصبغتة   طالئع النطفة
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كبنتة  لسوط  (1+9اخلتوط احملورية   ز ج مركزي )
 . النطفة

 :  cap phaseالقلنسوة مرحلة  -2
  متتد   تنتشر احلوييصلة الطرفتة  فوق النواة مشكلة

 بنتة تشبه القلنسوة  تدعى القلنسوة الطرفتة.

  يفقد الغالف النو ي مساماته يف اجلزء املقابل
 للقلنسوة   تزداد مساكته

   تتكثف حمتويات النواة   ييصبح الدنا أصغر حبوايل
اهلتستونات يف ستة مرات نتتجة إلستبدال 

اجلستمات النو ية ببتتدات صغرية قاعدية تدعى 
  تدعى هذه النغريات    Protaminesبر تامتنات

 epigenetic modificationsبالتعديالت اإلبتجتنتة 

 د ر يف  هلا   

a.   تثبتط انتساخ اجلتنات 

b.   محاية الدنا من التقطم 

  Acrosomal Phaseالجسيم الطرفي مرحلة -3
  واة غطي النيصف األمامي من النتل الطرفتة القلنسوةمتتد

  Acrosome   اجلسم الطريف   تشكل الكثتفة

  العديد من حيتوي  جستم حال نوعياجلستم الطريف
   Hyaluronidaseينديز لو تار  كاهل لمهأنزميات احل

  فوسفاتتز محضي  Neuraminidaseنري أمتنتديز 
Acid phosphatase شاط لن مماثل   بر تتز

يدعى  trypsin-like activity Proteaseالرتبس ن 
 .Acrosin أكروسين

  تعتد طالئع النطفة متايز النطاف  من أثناء هذه املرحلة
تيصبح نواة طلتعة توجها   تغمس يف خاليا سريتويل   

متجهة باجتاه قاعدة خاليا سريتويل   تربز النطفة 
اخلتوط احملورية بإجتاه ملعة النبتبات الناقلة للمين )الشكل 

  تيصبح النواة   اجلستم الطريف قريبا  من  (.11-11
 الغشاء اخللوي   متتد اهلتوىل اىل اخللف 

  سطوانتة من نبتبات دقتقة تدعى الطُويقإحتتط حزمة 

manchette  هي اجلستم الطريف. الطُويق  خلفبالنواة
بنتة مؤقتة تنتقل فتها احلوييصالت   املتقدرات إىل 
موضعها عند تطا ل طلتعة النطفة أثناء التقضري 

 للنضج النهائي

  تتشكل يف هذه املرحلة ارتباطات ختيصيصتة ب ن طلتعة
 النطفة   خاليا سريتويل 

  يعود املريكز غري الناضج اىل السطح اخللفي للنواة
يلتيصق بالنواة يف متزابة   تطرأ علته تعديالت حتث 

 9لتشكل القطعة املوصلة أ  عنق النطفة   تنشأ منه 
 outer تدعى األلتاف الكثتفة اخلارجتة ألتاف خشنة 

densefibers    لتست مكونة من توبول ن الفا   بتتا(
( متتد اىل  ODF1 and 2إمنا بر تتنات أخرى تدعى 

 وسطى يف النطفة اخللف هناية القطعة ال

  تلتف بشكل  من هتوىل اخللتة املتقدراتهتاجر  
حىت تيصل اىل   األلتاف الكثتفة اخلارجتة حول حلز ين 

من السوط مشكلة منطقة مستكة تعرف منطقة احللقة 
  هي املنطقة اليت  Middle piece القطعة الوسطى

(. كما 5-11السوط )الشكل  لتقريكATP ُتولد الـ 
 تآثرهو احلال يف األهداب فإن حركة السوط ناجتة عن 

  Dynein اهلديب    الدين ن ATPالدقتقة    النبتبات

 نضج: أثناء طور الMaturation phase نضجال طور-4
  bodyمتبقيالنهائي تتساقط اهلتوىل غري الضر رية كجسم 

Residual   خاليا  بواسطة كل نطفة   يتم بلعمتهمن
قرر النطاف الناضجة إىل ملعة تب   ينتهي ها الطور .سريتويل
 (.11-11)الشكل  النبتب
  عملتة حترر الطالئع النطفتة املغموسة يف خاليا سريتويل

 تَـَنطُّف )إطالق خاليا سريتويل للنطاف(بالتدعى 
spermiation  حتث تتضمن تفكك   ز ال املعقدات

سريتويل   طالئع النطاف. حتث اإللتيصاقتة ب ن خاليا 
  -integrin يلعب ارتفاع نشاط كتناز املرتبط باألنتغرين
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)متايز  فاالنط تّكون. يطلق على هذه العملتة ها)طالئع النطفة( عندمتايز  طالئع النطفةتغريات الشكلتة الرئتستة اليت حتدث يف الرسم ختطتطي ب ن  (a). 22-12الشكل 
منو السوط )الذيل( من اجلسم القاعدي  -1تشكل اجلستم الطريف الذي يشبه جستم حال كبري  - 1تتمثل هذه التغريات بـ .شديدة التخيصصنطاف تيصبح    النطفة(

يوضح رأس النطفة   أجزاء  الذيل   حمتويات كل جزء منها.   (c -b-)تساقط اهلتوىل غري الضر رية كجسم متبقي.  -5إعادة انتظام املتقدرات يف القطعة الوسطى  -3
(d) نواة يف التب ن  متايز النطفةمرحلة اجلستم الطريف من  يفنطفة  ر مةصورة باجملهر االلكرت ين النافذ أل.  طلتعة النطفة يف مرحلة اجلستم الطريف من التمايز

قاعدي بالقرب من الم تساجلمن الذي ميكن مشاهدته صادرا    (F)سوط ال .(A)جهاز غوجلي ( نيصفها مغطى جبستم طريف رقتق مشتق من Nمركز اخللتة )
بنتة مؤقتة هي اجلستم الطريف. الطُويق  خلفبالنواة حتتط ( Mسطوانتة من نبتبات دقتقة تدعى الُطويق )إالطرف املقابل للجستم الطريف. حتتط حزمة  يفالنواة 

 بشكل كامل خبلتة سريتويل.  طلتعة النطفةحتاط  .النهائي نضجأثناء التقضري لل طلتعة النطفةتنتقل فتها احلوييصالت   املتقدرات إىل موضعها عند تطا ل 
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linked kinase   د ر يف التنظتم األنزميي لتقرر طالئع
 النطاف 

 قذفة حيدد عدد النطاف يف كل  ةيف اخليصت معدل التنطف
 للسائل املنوي احملرر

  العديد من األد ية     يسبب تثبتط الغوناد تر ب ن
لسموم  فشل يف عملتة التنطف حتث تبقى طالئع ا

النطاف   ال حترر مما يؤدي اىل بلعمتها   التهامها خباليا 
 سريتويل 

  structure of the sperm النطافبنية  

o مسطح   متطا ل، حيتوي على نواة كثتفة  الرأس :
ميتلك جستم طريف حيتوي   (1n+1d)متجانسة 

على العديد من األنزميات  اليت تفكك خاليا اإلكلتل 
املشع   هضم النطاق الشفاف، احملتطة بالبويضة 

(   هذا ما يدعى تفاعل اجلستم الطريف 11)الفيصل 
acrosomal reaction.تعد من أ ىل اخلطوات يف 

 اإلخيصاب 

o  (22-12)الشكل  الذيل 

 العنق neck    يعمل على ربط الرأس بالذيل
مات مركزية   قطعة موصلة تحيتوي على جس

 التاف كثتفة خارجتة  9ترتبط بـ

 القطعة الوسطى middle piece  متتد من العنق اىل
منطقة احللقة   حتتوي على ختط حموري )مكون 

( حُياط بتسعة ألتاف كثتفة خارجتة   1+9من 
غمد من املتقدرات اليت تلتف بشكل حلز ين حول 

 األلتاف الكثتفة اخلارجتة   أخريا  غشاء النطفة 

 القطعة الرئيسية principal piece   متتد من احللقة
حتتوي على ختط حموري   اىل بداية القطعة النهائتة 

حماط بسبعة ألتاف كثتفة خارجتة   هي امتداد 
ل ألتاف الكثتفة اخلارجتة يف القطعة الوسطى   

أضالع حمتطتة   مكون من غمد لتفي مستك

fibrous sheath  غشاء يستتدل الغمد املتقدري  
 النطفة يف اخلارج

 هائيةقطعة النال end piece  مكونة من ختط حموري
 فقط حماط بغشاء النطفة 

 
تتمتز متالزمة انعدام احلركة اهلدبتة عند الرجال بانعدام حركة 
النطاف   بالتايل العقم نظرا  لغتاب بر ت ن الدين ن أ  

خاليا  بر تتنات أخرى ضر رية حلركة األهداب   الستاط يف
املتالزمة مع إلتهاب تنفسي الشخص امليصاب. تتزامن هذه 

مزمن نظرا  لشلل يف احلركة اهلدبتة للختوط احملورية للظهارة 
بتنما انعدام حركة األهداب يف قناة فالوب ال متنع  التنفستة.

 اإلخيصاب   التعشتش. 
دورة اإلنطاف أو دورة الظهارة الناقلة للمني  

Cycle of the Seminiferous Epithelium   
  يولد الطفل   خيصاه حتتوي على نبتبات ناقلة منوية

على شكل حبال ميصمتة د ن ملعة، من الناحتة 
النستجتة حتتوي هذه النبتبات امليصمتة على خاليا 
سريتويل   خاليا بذرة النطفة فقط   يتواجد حوهلا 

% من الفيصتص 52نستج خاليل يشكل أكثر من 
، مع اخليصوي. حيتوي على كثري من خاليا اليديغ

اإلقرتاب من فرتة البلوغ يزداد حجم النبتبات   يزداد 
قطرها   يبدأ ظهور ملعة ضتقة يف  سط النبتبات   

 (11 – 11تنخفض كمتة النستج اخلاليل )الشكل 

  عند البلوغ   نتتجة تأثري هرمونات الغوناد تر ب ن تدخل
اخلاليا عملتة أ ل عملتة انطاف   ُتظهر النبتبات الناقلة 

  ملعة  اضقة   نشاط انقسامي للخاليا املولدة للمين

  تنتظم اخلاليا املولدة للنطاف يف مرحلها املختلفة يف
جمموعات، حتث  ظهارة النبتبات املنوية على شكل

كل جمموعة ناجتة عن ز ج من تتيصل ذراري/نسائل  
 type Ap spermatogonia خاليا بذرة النطفة الشاحبة

 مع بعضها جبسور ب ن خلوية من أجل تزامن تطورها 
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نبتبات ناقلة للمين ميصمتة يف حديثي   -a  21-12الشكل 
 سنوات  12بعمر تبتبات ناقلة للمين لطفل   -bالوالدة 

   املراحل ب ن من سلسلة الد رة املنوية تعرف على أهنا
 )دفعت ن متعاقبت ن من النطاف احملررة(. تطورين متعاقبت ن 

  تشكل نسائل كل جمموعة مرتبطة جبسور ب ن خلوية ما
تقضي يف الد رة املنوية حتث  stageيدعى باملرحلة 

نسائل كل جمموعة أ قات حمددة يف كل مرحلة نضوج. 
ختضع اخلاليا اليت تنشأ من نفس اخللتة اجلذعتة لذا 

لتزامن يف اإلنقسام اخلتطي   املنيصف   مراحل النضوج 
قت كون مجتع هذه اخلاليا مرتبطة املختلفة بنفس الو 

 ببعضها جبسور ب ن خلوية. 

  تبدي ظهارة النبتبات الناقلة للمين بعد البلوغ د رات كل
يوم، مت معرفة ذلك بعد أن حقن العلماء خيصى  16

-tritium-labeled thymidine (3Hذكور متطوع ن بالـ 

thymidine)  يوم يتشكل جتل  16حتث تب ن أن كل
التزمت   pale type 1جديد من خاليا بذرة النطفة 

   بالدخول يف عملتة اإلنطاف ) انقسام فتتلي
(، بعبارة آخرى تدخل اخلاليا اجلذعتة عملتة منيصف

 يوم   16اإلنطاف بفواصل زمنتة حمددة كل 

 خاليا بذرة النطفة  يتطلب انتقالpale type 1   يف
احلتز القاعدي اليت دخلت عملتة اإلنطاف اىل ملعة 

د رة  4.6النبتب الناقل للمين كنطاف حمررة ما يقارب 
 يوم 16حتث تستغرق كل د رة 

   تدخل اخلاليا اليت التزمت يف عملتة اإلنطاف يف
،  groupings/association  cellجمموعات تدعى 

ب ن جبسور جمموعة ببعضها كل حتث ترتبط أعضاء  
خلوية يف مجتع املراحل التطورية اليت متر هبا حىت تتقرر  

 كنطاف يف ملعة النبتب.

  ظهارة النبتبات الناقلة للمين يف الرجل تظهر فقص عند
جمموعات تطورية ممتزة لكل منط خلوي تُعرف هذه  6

 six stages ofاجملموعات باملراحل الستة لإلنطاف 

spermatogenesis  متزامن كوهنا ختضع بشكل
، بتنما لتقوالت تنتهي بالتقرر يف ملعة النبتب كنطاف

 14مراحل اإلنطاف يف الفئران عدده اكثر   تقدر ب 
 (13-11)الشكل  مرحلة  

  يف الرجل تظهر يف املقاطع العرضتة للنبتبات الناقلة للمين
 wedge-shapedثالثة أ  أربعة مناطق  تدية الشكل 

areas  كل منطقة تظهر مرحلة تطورية خمتلفة من
بتنما جند يف املقاطع العرضتة يف الثديات اإلنطاف 

 (13-11)الشكل  فقط األخرى مرحلة تطورية  احدة 

  د رة ظهارة النبتبات الناقلة للمين تعطتنا معلومات عن
التغريات اليت حتدث مع الوقت )د رة زمنتة( يف النبتب   

سم، فإن  02-52يبلغ طوهلا حوايل  كل نبتبمبا أن  
تظهر توزع فقص سلسلة متتالتة من املقاطع العرضتة  

  patch-like distribution in the human شبه بقعي
)لكل جمموعة تطورية (  لكل منط من املراحل التطورية

على طول النبتبات   ال تظهر على شكل موجات 
(wave of the seminiferousepitheliumك  ) ما هو

موجة تطورية )كل موجة  11احلال يف الفئران اليت تظهر 
 (13-11  احدة( )الشكلمتثل جمموعة تطورية 
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  خاليا بذرة النطفة منط حتتاجA plae   كي تيصبح
يوم، أي  16د رة   مدة كل د رة  4.6نطفة اىل 

يوم، بعبارة أخرى تقضي خاليا بذرة النطفة  04حوايل 
يوم حىت تتقرر   04من حلظة التزامها مبسار اإلنطاف 

 11-12كنطفة يف ملعة النبتب. إضافة لذلك أيضا  اىل 
يومتا  للعبور من ملعة النبتب إىل الرببخ حتث يتم ختزينها 

   تكتسب احلركة   تعطل القدرة التلقتقة يف الرببخ. 

يوضح التوزع   االنتظام احللز ين للمراحل التطورية املختلفة يف النبتبات الناقلة للمين  – aد رة ظهارة النبتبات الناقلة للمين يوضح   23-12الشكل 
حمتلفة مع الوقت   املوجة اليت تظهر مراحل تطورية يوضخ الفرق ب ن الد رة اليت تظهر مراحل تطورية  -bمراحل يف أي مقطع عرضي 4-3حتث تظهر 

يظهر العالقة  -dيوضح التغريات اخللوية يف النبتبات يف كل املراحل اإلنطاف الستة   اليت تعتمد على التغريات يف الطبقة السطقتة -cخمتلفة مع املسافة
يظهر الفرق ب ن التوزع    -e إلنطاف   التغريات اخللوية يف كل مرحلة تطوريةب ن الد رات األربعة اليت تستغرقها خاليا بذرة النطفة إلكتمال عملتة ا

مقطع عرضي يظهر أربع د رات حمددة خبطوط تستغرقها خاليا بذرة النطفة حىت  -fاالنتظام للمراحل التطورية يف الفئران   الرجل يف النبتبات الناقلة للمين 
 تيصل اىل ملعة النبتب 
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  و توقتت تطور   هاهلدف النهائي من د رة اإلنطاف
-52نتاج ما يقارب إلمتايز اخلاليا املولدة للنطاف 

 /مل ملتون نطفة يومتا   122

   هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على د رة اإلنطاف 

o  تؤثر احلرارة على اخلاليا النطفتة األ ىل يف الطور
 ي من اإلنقسام املنيصف التقضري 

o   تتأثر خاليا بذرة النطفةA   B   باملعاجلات الشعاعتة
 alkylating agents  املعاجلات الكتمتائتة    

  املضادة للسرطان اليت تستهدف الدنا

 القنوات داخل الخصيةIntratesticular 

genital ducts  
 نقل النطاف   السائل من النبتباتعلى  القنوات  تعمل هذه

 تشمل القنوات داخل اخليصتة    الناقلة للمين إىل القناة الربخبتة
 Tubuli recti (straight المستقيمة النبيبات 

tubules)   (14-11)الشكل 

 

o  بالشبكة اخليصتوية  النبتبات الناقلة للمين ملتفةتيصل ب ن 

o  قيصرية تتيصف بفقداهنا التدرحيي للخاليا املولدة نبتبات
 للنطاف 

o  نبتبات املستقتمة خباليا سريتويل األ يل من اليبطن اجلزء
 فقط اسطوانتة الشكل 

o  يبطن اجلزء األساسي منها خباليا مكعبة مدعومة بغمد
 (. 4a   11-9-11من نستج ضام كثتف ) الشكل 

  Rete testisالشبكة الخصيوية   

شبكة شديدة التفاغر مكونة من قنوات مبطنة بظهارة 
ضام ملنيصف اخليصتة ) مكعبة مغموسة يف النستج ال

 (. 14-11الشكل 
   Ductuli efferentes الصادرة نَ يَّاتالق    

o  قُنتة صادرة  12تفضي الشبكة اخليصوية اىل حوايل 

o  مبطنة بظهارة مكونة من جمموعات من خاليا مكعبة
 غري مهدبة متنا بة مع خاليا طويلة مهدبة مما يعطي 

 
نبتب ب ينتهينبتب منوي عر ة طويلة من صورة جمهرية تب ن  (a) .وية والق نيات الصادرةيالشبكة الخص ( النبيبات المستقيمة و21 – 12شكل )ال

مث تظهر منطقة حتول ظهاري اىل ظهارة  من اخلاليا املنتشةاسطوانتة   خلوه خاليا سريتويل بالعديد من  مبطن .قيصري مستقتم  يدعى النبتب املستقتم.
شبكة من قنوات متفاغرة مغموسة على طول األ عتة الدموية يف النستج الضام  (b)الشبكة اخليصوية اىل مجتع النبتبات املستقتمة  نتهيت مكعبة بستطة

hg;edt كة اخليصوية بظهارة مكعبة بستطة.ملنيصف اخليصتة. تبطن قنوات الشب (c) ةصورة جمهرية تب ن قُنت ( صادرةE الحظ التقول من الشبكة .)
مكونة من بقع من  يف املقطع    )مر حة( تبطن القنتات اليصادرة  بظهارة بستطة تتمتز بشكلها اإلسكالوي  (الرسم التخطتطياخليصوية إىل قنتة صادرة )

 لتةطبقة العضللأهداب. تساهم هذه الظهارة باإلضافة إىل النشاط التقليصي  ذاتلة ملاء متنا بة مع بقع من خاليا طويمتتص ازغتبات  حتتويخاليا مكعبة 
 . H&E، صبغة 052باجتاه الرببخ. تكبري ي و املنالسائل ة يف جريان ر الرقتقة حول القتنات اليصاد
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o  شكل شبته بالسكالوب )املر حة( )الشكل هلا الظهارة
11-14  ( . 

o  متتص اخلاليا غري املهدبة معظم السائل املفرز من
 النبتبات الناقلة للمين. 

o حول  التوضع طبقة رقتقة من العضالت امللساء دائرية
اليصفتقة القاعدية اليت تساعد يف حركة النطاف. تنتهي 

 الُقنتات اليصادرة يف قناة الرببخ.

  القنوات التناسلية اإلفراغيةExcretory 

genital ducts  
 Ductusالقناة الربخبتة  :تشمل القنوات التناسلتة اإلفراغتة

epididymidis  القناة الناقلة للنطاف  Ductus (vas) 

deferens  اإلحلتل  Urethra نقل النطاف من ب   تقوم
 الرببخ اىل القضتب أثناء القذف.

   Ductus epididymidisالقناة البربخية  

o  حتث م 6 – 4أنبوب مفرد شديد االلتفاف بطول ،
مع احملفظة الضامة الغنتة باأل عتة الدموية احملتطة يشكل 

هبا رأس   جسم   ذيل الرببخ املتوضعة على طول 
 انب العلوية   اخللفتة لكل خيصتة اجلو 

o  يف ذيل تتقد القنتات اليصادرة يف رأس الرببخ   تفتح
 طاف. على القناة الناقلة للنالرببخ 

o   تُبطن القناة الربخبتة بظهارة إسطوانتة مطبقة كاذبة
 (15-11)الشكل من :مكونة 

الشكل غري متمايزة  دائريةصغرية   خاليا قاعدية   .2
 تعمل كخاليا جذعتة 

متكر ن يف رأس الرببخ  82ارتفاعها خاليا إسطوانتة   .1
 متكر ن يف ذيل الرببخ متتلك على سطقها 42  

متفرعة غري منتظمة تدعى األهداب طويلة استطاالت 
ينخفض ارتفاع هذه  (15-11الساكنة )الشكل 

 اإلستطاالت تدرجيتا  من الرأس اىل الذيل 

 migrating خاليا ملفا ية مهاجرة تدعى خاليا هالو  .3

lymphocytes called halo cells   يعد الرببخ أ ل  
 جزءخارج اخليصتة حيتوي على خاليا ملفا ية 

o  خاصة رقتقة جدا  من نستج ضام بيصفتقة  رةالظهاتدعم 

o  ،حماطة بطبقة عضلتة ملساء حتاط خباليا عضلتة ملساء
رقتقة دائرية، تيصبح العضالت امللساء أكثر مساكة نتتجة 

، اخلارجتة   الداخلتة منها طبقة عضلتة ملساء 3جود   
تساهم ، يف ذيل الرببخ  الوسطى دائرية طوالنتة 

 تقليصاهتا التمعجتة بتقرك النطاف على طول القناة 

o  متتص اخلاليا الظهارية يف القناة الربخبتة املاء   تشارك يف
 Residual bodiesإلتهام   هضم األجسام املتبقتة 

 النامجة عن تّكون النطاف. 

o   يف الرببخ على التستوستري ن   النطاف يعتمد نضوج
 لتغريات مايلي من اتشمل عملتة النضوج العديد 

تكثف أكثر يف الدنا النو ي   سلسلة من إعادة بناء  .1
 الكر مات ن باستبدال كامل للهستونات بالرب تامتنات 

صغر حجم رأس النطفة   اخنفاض يف كمتة اهلتويل  .1
 حتث تيصبح النطفة خلتة حنتلة 

 تغريات يف الشقوم الغشائتة   الرب تتنات   السكاكر .3

اخلارجي للجستم الطريف )تعطتل تغريات يف الغشاء  .4
(، حتث يضاف decapacitation القدرة التلقتقتة
عامل سطقي مرتبط بتعطتل القدرة لرأس النطفة 

 surface-associated decapacitationالتلقتقتة)

factor هو ( لتثبتط القدرة اخلاليا النطفتة على اإللقاح  
طوانتة يف ذ  طبتعتة بر تتنتة سكرية تفرزه اخلاليا اإلس

  ظهارة الرببخ 

اكتساب احلركة : أثناء عبور النطفة خالل قناة الرببخ  .5
   ATP حتدث تغريات داخل خلوية على مستوى 

. مجتع هذه العوامل  pH  درجة  cAMPالكالستوم   
  نزع فسفرة تنظم نشاط السوطي من خالل فسفرة 

 protein kinases and protein)الرب تتنات 

phosphatases)  

 
أ  اليت تثبط بر ت ن  Aالعقاقري اليت حتفز نشاط بر ت ن كتناز 

 الفوسفاتاز تؤدي إىل زيادة حركة اخلاليا النطفتة يف الرببخ.  
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   القناة الناقلة للنطافdeferens (vas) Ductus 
  يبدأ جدار عضلي مستك  ذ بلمعة ضتقة أنبوب مستقتم

باجتاه األمام حىت اإلحلتل يستمر من هناية الرببخ   
 الرب ستايت   ينتهي به.

 ة على كامل حتتوي املخاطتة على طتات طوالنتة مبطن
معظم طوهلا بظهارة إسطوانتة مطبقة كاذبة ذات  طوهلا 

 .Stereociliaأهداب ساكنة 

  باأللتاف املرنة  غين نستج ضام  اليصفتقة اخلاصة 

  داخلتة  طبقة منتتكون   الطبقة العضلتة مستكة للغاية
  خارجتة طوالنتة التوضع    سطى دائرية. تؤدي 

التقليصات التمعجتة الشديدة هلذه العضالت أثناء عملتة 
 (16-11)الشكل  القذف إىل طرح النطاف.

    تتوسع القناة الناقلة للنطاف بعد عبورها فوق املثانة
 Ampalla)اجملل(  األمبولةتشكل منطقة يطلق علتها 

  حتتوي    اليت تتمتز بظهارة مستكة ذات طتات كثتفة
 . glandular diverticulaرتوج غديةعلى 

  يف اجلزء النهائي ل أمبولة، تتقد احلوييصالت املنوية مع
القناة الدافقة   تشكل  القناة الناقلة للنطاف

Ejaculatory duct يف الرب ستات . 

     تتواصل الطبقة املخاطتة للقناة الناقلة بالقناة الدافقة
لكن ختتفي الطبقات العضلتة بعد األمبولة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النضج النهائتة املطلوبة ملراحل خالهلا ختضع  مؤقتا    النطافن ز تحيتوي الرببخ على قناة شديدة االلتفاف طويلة خت (a) .( البربخ25 – 12الشكل )
غاللة غمدية  تغطى مبقفظة   (  Vبنستج ضام حيتوي على العديد من األ عتة الدموية ) (DE) جلعلها قادرة على إخيصاب البتضة. حتاط قناة الرببخ

(TV تبطن .)طويلة  )جمسمة( ساكنةأهداب  هلاطويلة جدا   اخلاليا اإلسطوانتة، مطبقة مومهة حتتوي على أهداب ساكنة )أسهم( إسطوانتةقناة بظهارة ال
 جود   ، قناة برخبتة حماطة بطبقة عضلتة ملساء رقتقة دائريةل (a) تكبري عايلب صورة جمهرية (b)تدرجيتا  بإجتاه الذيل.  كالمها ينخفض  جدا  يف رأس الرببخ 

مقطع أخر  (c)طبقة عضلتة ملساء طوالنتة يف جسم   ذيل الرببخ. تطور يف ملعة القناة. تيصبح العضالت امللساء أكثر مساكة نتتجة تشكل  (S) النطاف
 (B)خاليا قاعدية  : خاليا رئتستة طويلة هلا أهداب ساكنة  ةمن اخلاليا يف الظهار غزيرين نوع ن  يظهرقناة جدار ال   (SMلساء )املعضالت ال ظهريمن 

ة يف القناة الربخبتة. يملفا يات داخل ظهار  ميكن مشاهدة بالعم   .صغرية تستند على صفتقة قاعدية
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خارجتة  داخلتة   اتطبقبمستكة  عضلتة (  Mغشاء خماطي ) مكونة من صورة جمهرية ملقطع عرضي يف القناة الناقلة للنطاف (a)( 26 – 12الشكل )
( ألتاف مرنة LP) اصةاليصفتقة اخلتكثر يف  (b). (A)رانتة بغاللة  (  C – SM) التوضع ةدائري  سطىطبقة  (  L- SM) ة التوضعطوالنتعضلتة 

مع  ،سطوانتةالعديد من اخلاليا اإل للمخاطتة تب ن ظهارة مطبقة مومهة فتها خاليا قاعدية   تكبري عال (c)( طتات طوالنتة. Eتظهر يف الظهارة املبطنة )  
 ..)اجملسمة( ساكنةالهداب القلتل من األ
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نطرا  لكون القناة الناقلة حتتوي على جدار عضلي بسماكة 
 جراحي مم   ميكن حتسسها، يستخدم اجراء1

Vasectomy  ييصبح الشخص   إلزالة جزء من القناة الناقلة
  عقتم

  الغدد الملحقةAccessory glands  
تضاف للنطف خالل القذف تنتج الغدد امللققة مفرزات 

تشمل الغدد التناسلتة امللققة  .السائل املنوي لتشكتل
 الغدد اإلحليلية   البروستات   ةالحويصالت المنوي

 .(18-11الشكل ) البصلية
  Seminal vesiclesالت المنوية صالحوي 

  كل طول  يبلغ اإللتفاف ة يدشد ز ج من الغدد النبتبتة
  .سم15 منها 

  ُاملعقدة  الدقتقة طتاتعدد كبري من الاملخاطتة  ظهرت  
)الشكل  مشكلة تته تشبه الرد باليت مت أ معظم اللمعة 

11-19).  

  ُأ   غريمهدبة  بستطة إسطوانتةة بظهار الطتات  غطىت
) خاليا اسطوانتة طويلة غري مهدبة   مطبقة كاذبة 

خاليا قاعدية صغرية تعمل كخاليا جذعتة (   يعتمد 
 ارتفاع الظهارة على مستويات التستوستري ن

  حتتوي اخلاليا اإلسطوانتة على حبتات افرازية   حبتبات
 yellow lipochrome pigmentصباغتة صفراء 

granules  جهاز غوجلي متطور   شبكة هتولتة خشتة و
 متطورة 

 نشاط اإلفرازي   إرتفاع الظهارة يف احلوييصل العتمد ي
 رمون التستوستري ن. املناسبة هلستويات املاملنوي على 

ألتاف  توي علىنستج ضام رخو حي اخلاصةاليصفتقة 
 مرنة 

   داخلتة دائرية مكونة من طبقت ن ملساء الت عضبحتاط
 تة. نطوال  خارجتة 

  طبقة برانتة مكونة نستج ضام لتفي 

  مفرزات تنتج  اإلفراز تةغدد خارج احلوييصالت املنوية
  السترتات    Fructose  الفركتوز سكركصفراء  لزجة 

 الرب ستاغالندينات  Inositol األينوستتول 

Prostaglandins    مولد الفتربينFibrinogen    
 .خرىأ  بر تتنات  نزمياتأ

   02حوايل مفرزات احلوييصالت املنوية حوايل تشكل %
 املقذ ف السائل املنوي من 

   الفركتوز(  طاقة الميصادر مفرزات هذه الغدد تؤمن(
 )الفتربنوج ن( القذف بعدSemen   ختثر املين  لنطافل

 التناسل األنثوي.  جمرى  تؤثر على نشاط 
 

 (البروستات ) الموثة prostate 

  املثانة  بعد خر جه منعضو حيتط باإلحلتل 

 سم 1 اترت اح أبعادهX  3 سم X 4  غ12  يزن سم. 

 من نستج لتفي مرن فته عضالت  مبقفظة كلتا    ةاطحم
تنشأ منها حواجز تقسم الرب ستات إىل فيصوص ملساء، 

 غري  اضقة.

  لـ  جتمع حتث تشمل أكرب غدة ملققة باجلهاز الذكري 
متفرعة تفرغ حمتوياهتا يف غدة نبتبتة سنختة  52 – 32

 قنوات اطراحتة تنتهي باإلحلتل الرب ستايت 

   :تنتظم الغدد يف طبقات مركزية التوضع حول اإلحلتل
  غدد مخاطيةداخلتة طبقة 

  غدد تحت مخاطية سطى طبقة 
 (.12  10-11)الشكل غدد أساسيةطبقة خارجتة  
 املفرزة إال أن مجتعها تفرغ  قد تتقد القنوات الغدية للغدد

مباشرة يف اإلحلتل املوثي الذي مير يف مركز املوثة 
 (.1-11)الشكل 

  تشرحيتا    سريريا   مناطق 4مقسمة إىل الرب ستات 

 مطابقة للطبقات الغدية: 
o  المنطقة المركزيةCentral zone  

a.  غدة % من حجم ال 15تشغل حوايل 

 التطبيق الطبي 
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b. اخرتاقها غدة أثناء الدافقة  واتتوجد حول القن
 الرب ستات

c.   مقا مة لإللتهاب   الكارستنوما 

d.  تتمتز خالياه هبتوىل حمبة ل أساس   أنوية كبرية احلجم 

e.  يعتقد أن هذه املنطقة تنشأ من مشتمالت أ  بقايا
 الكلتة الوسطى جنتنتا  

o  االنتقالية المنطقةTransition zone  

a.  حتتط باإلحلتل حجم الرب ستات % من  5تشغل 

b.   جزء من الغدد حتت  حتتوي على غدد خماطتة  
 تفرغ مباشرة يف اإلحلتل.املخاطتة 

c.  مع التقدم بالعمر غالبا  ما حيدث فرط تنسج يف هذه
املنطقة   تتشكل عقتدات تضغط على اإلحلتل   

 benign  تسمى هذه احلالة تسبب سلسل بويل 

prostatic hyperplasia (BPH)  (11-11)الشكل 

o لمحيطيةالمنطقة اPeripheral zone  

a.  من حجم الغدة  02تشغل % 

b. يف  حتتوي على الغدد الرئتستة ذات القنوات األطول
 .الرب ستات

c.    حتتط باملنطقة املركزية حتث تشغل األجزاء اخللفتة
 اجلانبتة

d.   تعد الغدد يف هذه املنطقة من أكثر األماكن اليت تيصاب
 .  prostatic carcinomasالكارستنوما باإللتهاب   

o  المنطقة حو  اإلحليليةperiurethral zone 
a.  حتتط مباشرة باإلحلتل 

b.   حتتوي غدد خماطتة   جزء من حتت املخاطتة 

c.  مع التقدم بالعمر حيدث فرط تنسج   تتشكل
 عقتدات 

   تبطن الغدد النبتبتة السنختة بظهارة إسطوانتة بستطة أ
، أ  مكعبة أ  حرشفتة بستطة   إسطوانتة مطبقة كاذبة

 DHTذلك حسب مستويات 

  تتأثر الظهارة الغدية مبستوياتtestosterone and 

adrenal androgens    حتث تتقول هذه  اهلرمونات 

الرب ستات  قومت البروستات.غدة ل البنية العامة( 26 – 12الشكل )
السائل املنوي الذي حُيرر أثناء عملتة اجلزء األساسي من ختزين  إفراز  ب

 مناطق4  يفغدة نبتبتة سنختة تنتظم  52 – 02كون من تتالقذف. 
. يتواجد حول اإلحلتل a    cيف  موضقة هنا بشكل ختطتطي

طقة انتقالتة حتتوي على غدد منالرب ستايت منطقة حو إحلتلتة   تلتها 
توجد حول القناة سطى   ط مبعظم مركزية تحي،   حتت خماطتةخماطتة

 كرب  األ هي احملتطتةحتتوي على غدد حتت خماطتة. الطبقة الدافقة  
 الغزيرة   املتعددة. الغدد الرئتستة أغلب حتتوي على تتوضع حمتطتا   

من الناحتة التشرحيتة - bمجتع الطبقات يف اإلفراز املوثي. غدد تساهم 
 تقسم اىل فص أمامي   خلفي   فيص ن جانبتنب 
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يوجد ثالثة جمموعات من الغدد املتيصلة بالقناة الناقلة للنطاف أ  اإلحلتل:  .الغدد امللققة باجلهاز التناسلي الذكريمنظر خلفي ( a) ( 28 – 12الشكل )
من السائل املنوي بتنما  الرئتسييف تشكتل اجلزء  النموذج ن األ لت ن من الغددساهم يز ج من الغدد اإلحلتلتة البيصلتة.    املوثة ز ج من احلوييصالت املنوية  

وييصالت املمتزة يف احلصورة جمهرية تب ن طتات املخاطتة  (b)الغدد اإلحلتلتة البيصلتة إفرازات تعمل على تزلتق اإلحلتل قبل عملتة القذف.    ةتنتج املوث
 صورة جمهرية للغدة البيصلتة اإلحلتلتة(  (d.موثةصورة جمهرية تب ن اليصفات املمتزة للغدد النبتبتة السنختة لل (c).املنوية. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

صورة جمهرية  (a)للنطاف.  غذيةز ج من الغدد خارجتة االفراز تفرز معظم السائل املنوي مبا فتها املواد املالحويصالت المنوية. ( 21 – 12الشكل )
( تعمل على طرح احملتويات SMأن كل حوييصل منوي مكون من قناة شديدة اإللتفاف حماطة بطبقت ن من عضالت ملساء )ظهر بالتكبري املنخفض ت

 , H&E(.c. صبغة 02متز. تكبري امل لشكال( Lاللمعة ) عطي)أسهم( ت رفتعة ثالثتة  ثانوية  اللمعتة أثناء عملتة القذف. تبدي املخاطتة طتات أ لتة  

b )تانهرياجمل تانيصور تظهر ال ( إحتواء الطتات على عضالت ملساءSM مغطاة بيصفتقة )خاصة ( رقتقةLP  ) إسطوانتة   . اخلاليا الظهاريةظهارة
 لتبوفوش ن. إفرازية  حبتبات  توي على قطريات شقمتة    حت توضعها يف الغدة بستطة أ  إسطوانتة مطبقة مومهة خيتلف نشاطها  
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( تنغمس فته عدد كبري من الغدد النبتبتة Sحتتوي غدة الرب ستات على نستج سد ي لتفي عضلي كثتف ) (a) .( غدة البروستات12 – 12الشكل )
صورة جمهرية لغدة  احدة  H&E .(b)، صبغة 02(. تشري األسهم إىل أماكن تواجد حيصتات متكلسة زالت أثناء التقطتع. تكبري Gالسنختة اليصغرية )

بعضالت بد رها ( حتاط LP) خاصة( حماطة بيصفتقة Eمطبقة مومهة ) إسطوانتةظهارة إفرازية بستطة أ   أمتلودي )نشوي(   كتلة جلسمتشمل  
 (. LP)غري كثتفة   خاصةصفتقة  حتتهاوجد اليت ت سطوانتةاإلظهارة ال (  CA الطبتعة اليصفائقتة للجسم األمتلودي )يب ن تكبري عال (c).ملساء

 يف اخلاليا السد ية  dihydrotestosterone (DHT)إىل 

 androgen   تغادر اىل اخلاليا الظهارية حتث ترتبط مع

receptor  عوامل النمو   حتفز جتنات  

  الغدد إستثنائتا  مغموسة  يف نستج سد ي لتفي عضلي
 (. 12-11)الشكل 

   يالحظ يف ملعة الغدد الرب ستاتتة أجسام أ  حيصتات
 1 – 2.1كر ية صغرية غالبا  ما تكون متكلسة بقطر 

حصيات بروستاتية ( تدعى 12-11مم )الشكل 
Prostatic concretions   أجسام أميلودية أ

مكونة بشكل  Corpora  amylacea )نشوية(
أساسي من غلتكوبر تتنات   غلتُكوزأَمتُنوغلتكانات 
مكربتة   بشكل خاص الكريات ن املكربت. يزداد عدد 
احليصتات مع تقدم العمر   على ما يبد  لتس هلا أي 

 د ر  ظتفي أ  سريري.

  تنتج الغدد سائل بر ستايت حيتوي على العديد من
 prostate-specificلسكرية   األنزميات الرب تتنات ا

antigen (PSA), prostatic acid phosphatase 

(PAP), fibrinolysin, and citric acid 

 prostate-specific املستضد النوعي للرب ستات -1

antigen (PSA)  تفرزه اخلاليا الغدية الظهارية   يطرح
اء القذف مع مكونات السائل الرب ستايت اىل اإلحلتل أثن

نتتجة التقليصات العضلتة إال أن كمتة قلتلة منه تدخل 
يف سرطان الرب ستات  .(usually below4 ng/mL)الدم 

ترتفع مستوياته بشكل كبري حتث تدخل اىل الدم باخلطأ  
(misdirected تزداد نسبته اىل   )نانوغرام /مل  12

   لذا يستخدم كمؤشر سريري لكارستنوما الرب ستات 

 prostatic acidالفوسفاتاز احلمضي الرب ستايت  -1

phosphatase (PAP)    يعمل على تنظتم منو
اخلاليا الظهارية الغدية، تزداد نسبته يف  الباستق

األشخاص الذين لديهم نقائل لكارستنوما الرب ستات   
 PSAيستخدم كواسم سريري بدال  من 

ََتََميَّعََيعمل على  fibrinolysinفترب الس ن  -3  جعله)
  ائال ( السائل املنوي    س

  الغدة البصلية اإلحليلية او غدة كوبر
Bulburethral or Cowper’s gland  
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  تتوضع  مم   5 – 3 ايبلغ قطرهغدد مزد جة دائرية
(   تفرع 1-11يف احلجاب التناسلي البويل )الشكل 

 .القضتيباإلحلتل اجلزء الداين من  مفرزاهتا يف

  حدات  فتهايصتيصات ف ةحتتوي كل غدة على عد 
أ   بستطة إسطوانتةإفرازية نبتبتة سنختة مبطنة بظهارة 

  تةخماطمفرزة مكعبة 

  ستوى مبيرتبط نشاط الغدة   ارتفاع الظهارة
 التستوسرت ن. 

  خاليا عضلتةحتتوي احلواجز ب ن الفيصتيصات على 
 .ملساء

   أثناء القذف تفرز الغدد البيصلتة اإلحلتلتة   العديد
نستجتة البنتة ال ذاتيصغرية الحلتلتة اإلغدد المن 

 galactose andخماطا  شفافا  حيتوي على املماثلة 

galactosamine, galacturonic acid, sialic 

acid, and methylpentose   
    اإلثارة اجلنستة تؤدي اىل خر ج مفرزات هذه الغدة

اليت تشكل اجلزء األساسي من السائل الذي قبل 
للتقضري ق بطانة اإلحلتل تزلت   ةغطتلتالسائل املنوي  

 ملر ر النطاف.

 
 Benign prostatic تضخم البروستات الحميد -1

hypertrophy   يف الذكور األكرب 55حيدث بنسبة %
% يف الرجال الذين يتجا ز  55سنة   بنسبة  55من 

سنة. حيدث التضخم عموما  يف املنطقة  35عمرهم 
اإلنتقالتة احملتطة باإلحلتل   قد يؤدي إىل انسداد اإلحلتل 

 الورم البروستاتي الخبيثمع أعراض سريرية.يعد 
Malignant prostatic tumor  ر السرطانات من أكث

شتوعا  يف الرجال. يرتشح منتج الرب ستات اإلفرازي، بر تتز 
المستضد النوعي سريين، املعر ف سريريا  

إىل   Prostatic specific antigen (PSA)للبروستات
الدم يف حالة حد ث إضطراب غدي ناجم عن سرطان 
الرب ستات. كمتات قلتلة من املستضد النوعي للرب ستات 

يف الدم  PSAتجه الكبد   تستخدم زيادة تركتز اجلائل ين
 ر تتنتا  لتشختص   مراقبة سرطان الرب ستات .

املخيصيصة لتضخم الرب ستات تستهدف العقاقري احلديثة  -1
  steroid 5 reductase 2 (SRD5A2تثبتط عمل إما 
أ  تثبتط عمل   DHTإىل  testosteroneالذي مينع حتول 

  Induced growth factorالعامل احملرض على النمو 
 (11 -11الشكل (
  القضيبPenis  

  من ثالث كتل إسطوانتة من نستج  القضتبيتكون
  إضافة إىل اإلحلتل القضتيب tissue Erectileناعظ 

  تتوضع كتلت ن إسطوانتت ن على الوجه الظهري للقضتب
  Corpora cavernosa األجسام الكهفيةتدعى   

باإلحلتل   تدعى    حمتطة ا  بطنت األخرىتتوضع  بتنما
  Corpus Spongiosum الجسم اإلسفنجي

  (.13   11-11   1-11)الشكل 

  الحشفةتتوسع هناية اجلسم اإلسفنجي   تشكلGlans 

يبطن معظم اإلحلتل القضتيب  .(1-11)الشكل  
تيصبح ظهارة حرشفتة مطبقة كاذبة  إسطوانتةبظهارة 

 لقضتب. الرقتقة لشفة احلمطبقة يف 

 اإلحليلية الغدد غدد مفرزة للمخاط تدعى Urethra 
على طول اإلحلتل  Littre’s gland ةاو غدد ليتر 

 القضتيب. 

  بالغلفةيف الذكور غري املختون ن تغطى حشفة القضتب 
Prepuce  طتة جلدية رقتقة قابلة لإلنكماش ،   هي

 لطتة. ا داخلحتتوي غدد زمهتة 
   ُ(. 1-11باجللد )الشكل  القضتب من اخلارج اطحي

تلتها طبقة اليصفاق السطقي من نستج ضام لتفي 
حتتوي على أ ردة قضتبتة ظهرية    بعدها طبقة اليصفاق 
العمتقة نستج ضام حيتوي على الشريان   الوريد 

 القضتيب العمتق   أيضا  العيصب القضيب
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 Tآلتة حد ث التضخم الطبتعي   كتفتة حتول 12-12الشكل 

(   الذي SRD5A2)  1-الفا ريدكتاز  5بوساطة أنزمي   DHTاىل 
  يدخالن النواة   androgen receptor elementsيرتبط 

 induced growth  حيفزان تعبري العامل احملرض على النمو 

factor   الذي بد ره  يف كال من اخلاليا الظهارية   اخلاليا السد ية  
كما   املوضعي  لتة التأشري الذايت حيفز تكاثر السد ية   الظهارية عرب آ

 هو موضح يف الشكل 
يفيصل اليصفاق العمتق عن الكتل اإلسطوانتة اليت تشكل 

 Tunica albuginea النستج الناعظ طبقة الغاللة البتضاء
  هي نستج ضام لتفي يربط اجلسم ن الكهفت ن   اجلسم  

 اإلسفنجي   بالتايل تعمل الغاللة كمقفظة

 فتة   اجلسم اإلسفنجي من نستج الكهاألجسام  تتألف
 كهفتة ريدية  حيتوي على عدد كبري من فراغات  ناعظ

 أ  جتوب دموية  Cavernous spaces غري منتظمة

 ،خباليا بطانتةمبطنة   vascular sinuses غري منتظمة
ضام النستج الألتاف من  حبواجز منمفيصولة عن بعضها 

  (13-11 ملساء )الشكل  عضالت فته ألتاف مرنة 

  ينشأ املدد الشرياين للقضتب من الشراي ن احلتائتة
 Internal pudendal arteries)اإلستقائتة( الداخلتة 

 تعطي تتفرع   اليت 

o شراي ن ظهرية للقضتب 

o   لتشكل شراي ن مغذية اليت تتفرع شراي ن عمتقة
 حلزونية ملتفة  شراي ن  )للقواجز( ةترابتق

Helicine arteries   حمتوياهتا مباشرة يفتُفرع 
 الفراغات الكهفتة للنستج الناغظ.

o  حتويالت شريانتة  ريدية ب ن الشراي ن احللز نتة  توجد
   الوريد الظهري العمتق.

   القضتب مز د بأعيصاب حمركة حشوية   جسمتة )نظري
 دي    دي(   اليت تعيصب األلتاف العضلتة امللساء يف 

 يةالفراغات الكهفتة   األ عتة الدمو 

  (14-12)الشكل آلية انتصاب/انتعاظ القضيب 

  تتضمن عملتة اإلنتيصاب إمتالء الفراغات الكهفتة
  .ألجسام الكهفتة   اجلسم اإلسفنجي بالدميف ا

 جلهاز العيصيب ا حتفز ارجتةخمبنبهات ذلك بدأ ي
إىل حترر  يؤدي التنبته نظري الودي ، حتثاملركزي

 األز ت أ كستد  كول ن  األستتل

 يتقرر NO  من النهايات العيصبتة يف األجسام
الكهفتة   أيضا  من اخلاليا البطانتة بشكل غري 
مباشر عن طريق األستتل كول ن الذي يرتبط 

 مبستقبله على اخلاليا البطانتة 

  يدخل NO اخلاليا العضلتة امللساء   يسلك
  حيفز بر ت ن كتناز  cGMPالسبتل اإلشاري 

 بالتايل تسرتخيالذي يثبط حترر الكالستوم   
العضالت يف الرتابتق   توسع الشراي ن احللز نتة مما 

 الدم إىل الفراغات الكهفتة. نقل يؤدي إىل زيادة 

  الوريدات   انضغاط تسبب الفراغات املمتلئة بالدم
منع يسبب  األ ردة على الغاللة البتضاء الكثتفة مما

خر ج الدم   حد ث انتفاخ   قسا ة يف األجسام 
 الكهفتة للنستج الناعظ. 
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 - bكبرية.الدموية ال عتة األ بتضاء  الغاللة ال  ثالثة الة عظناالجسام األ توضع يظهررسم ختطتطي ملقطع عرضي يف القضتب  - a( 11– 12الشكل )

حتاط األجسام    اجلسمان الكهفتان  اجلانب الظهري لغيش ، بتنماحيتط باإلحلتل  ( على اجلانب البطين للقضتب  CS)يتوضع اجلسم اإلسفنجي 
يتواجد يف عمق كل نستج كهفي أ عتة دموية  .بغاللة بتضاء لتفتة كثتفة. جتري على طول اجلانب الظهري أ عتة دموية كبرية ةعظناالأ   ةكهفتالالثالثة 

 النستج الضام اجملا ربشراي ن املركزية. يُغطى القضتب من اخلارج باجللد  امللتيصق بالغاللة البتضاء أ  أصغر تشمل ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هدار جب ،(CS) سفنجيإسم جب حماط( PUحلتل القضتيب )اإلصورة جمهرية تب ن  (a).  ظعالنسيج النا ( اإلحليل القضيبي و12 – 12الشكل )
د نتسا .نتيصاباإلسائل شبه خماطي يف اإلحلتل أثناء  رر حت( هلا أقنتة قيصرية UGيوجد بالقرب من اإلحلتل القضتيب غدد إحلتلتة صغرية ) .طتات طوالنتة

(. HA( شراي ن حلز نتة صغرية )CSاألجسام الكهفتة الظهرية )أحد د يف شاهجم. يكبرية احلالالغدد اإلحلتلتة البيصلتة من ز ج يف  ظتفتها هذه الغدد 
يب ن جزء من الغاللة البتضاء  عظللنستج النا ىعلأتكبري  (b). (TAمن غاللة بتضاء )كثتف غري مرن بغمد من نستج ضام   عظحتاط أجسام النستج النا

(TA)   وسعةمبئات من الفراغات الكهفتة الوعائتة املت تا  من نستج ضام لتفي مرن ممتلئ كلاملكونة  ة عظاألجسام النا (CS )بطنة خباليا بطانتة. امل 
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 cGMPيوضح آلتة اال نتعاظ القضتيب   السبتل اإلشاري  11-12الشكل 

  اىل التنبهات العيصبتة الودية  تؤديمع بداية القذف
تضتق الشراي ن احللز نتة مما يؤدي إىل إخنفاض 

الضغط جريان الدم إىل الفراغات   بالتايل إخنفاض 
فتها مما يسمح بفتح األ ردة   إفراغ معظم الدم من 

 النستج الناعظ.

  لإلنتعاظ القضتيبيوضح الشكل آلتة اجلزيئتة 

 
حُترر األعيصاب نظرية الودية يف اجلملة حلد ث اإلنتيصاب 

 تيصنتعزيادة    الذي يؤدي إىل NOالوعائتة أ كستد األز ت 
 أ كستد األز تفز حيُ  .أ كستد األز ت يف اخلاليا البطانتة

يف  cGMPإنتاج الغواينوزين أحادي الفوسفات احللقي 
   الذي يؤدي بد ره إىل ،امللساء اجملا رة لتةاليا العضاخل

إرختاء  مسببا   امللساءإحتجاز شوارد الكالستوم يف الشبكة 
اخلاليا العضلتة. ينجم عن إنتشار أ كستد األز ت   

 لعضالت امللساء من خاللالغواينوزين أحادي الفوسفات يف ا
الفضوية إرختاء   توسع  عائي يف كامل اجلملة  اإلرتباطات

 الوعائتة املوضعتة   جريان سريع للدم. 
الرت ية الشريانتة أ  العيصبتة لنستج القضتب إىل النقص يؤدي 

فشل اإلنتيصاب   الذي ميكن معاجلته بشكل فعال يف العديد 
الذي   sildenafi l citrate (Viagra) الـكـمن احلاالت مبركبات  

 Phosphodiesteraseيثبط أنزمي فوسفو ثنائي االسترييز 
رب الغواينوزين أحادي الفوسفات   بالتايل زيادة   خيالذي 

 إطالة تأثري أ كستد األز ت على العضالت امللساء. 

 


