
  

  

  

  

 تعتبر الخصیتان عند الرجل من األعضاء التناسلیة األساسیة، توجدان في كیس الصفن وخروجھما عن الجسم دلیل على أن وظیفتھما تتطلب درجة

  :التالیة ، نقترح دراسة المعطیاتأدوار الخصیةللتعرف على  .حرارة أقل من درجة حرارة الجسم

  اتـــــــــــالمعطی

  الدور المزدوج للخصیةالكشف عن :  1الوثیقة 
  :مالحظات سریریة

، ظھور )قذف المني(نمو األعضاء التناسلیة، بدایة عمل الخصیتین : منھا یظھر عند األوالد في طور البلوغ عدد من التغیرات المرفولوجیة والفیزیولوجیة -

  .صفات جنسیة ثانویة كشعر اإلبطین والعانة

لم تتم  إذا. نیعتبر بقاء الخصیتین داخل تجویف البطن بعد الوالدة شذوذا خلقیا یدعى اختفاء الخصیة، بحیث ال تنزل إلى مكانھا الطبیعي وھو كیس الصف -

  .معالجة الوضعیة قبل البلوغ فإن الشخص خفي الخصیة یبقى عقیما، لكنھ یظھر صفا جنسیة ثانویة عادیة

  .یؤدي استئصال الخصیتین ألسباب طبیة عند بعض األطفال قبل سن البلوغ إلى العقم واختفاء الصفات الجنسیة الثانویة الذكریة -

  .لغ إلى توقف إنتاج الحیوانات المنویة، وضمور الغدد الملحقة وتراجع الصفات الجنسیة الثانویةیؤدي الخصي ثنائي الجانبین عند شخص با -

  :تجارب الخصي والزرع وحقن مستخلصات الخصیة عند الفئران

  النتائج  التجارب
توقف نمو األعضاء  -تراجع الصفات الجنسیة الثانویة –عقم  -  .استئصال الخصیتین عند فأر بالغ عادي -1

  .غیاب الغریزة الجنسیة -التناسلیة
  .عودة الصفات الجنسیة الثانویة -یبقى الفأر عقیما -  .حقن مستخلصات الخصیة في دم فأر خصي -2
  .عودة الصفات الجنسیة الثانویة -یبقى الفأر عقیما -  استئصال الخصیتین عند فأر عادي وزرعھا في مكان آخر من الجسم -3
    .استرجاع الصفات الجنسیة الثانویة مع بقاء العقم  .حقن فأر مستأصل الخصیتین بھرمون التیستوسترون -4

   البنیات المسؤولة عن وإنتاج الحیوانات المنویةالكشف عن :  2الوثیقة 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسم تخطیطي لمقطع طولي للخصیة: أ
 بربخ  - 2  قناة ناقلة - 1
  شبكة الخصیة- 4  فصیصات - 2

  
  

   البنیات المسؤولة عن إفراز التستوستیرونالكشف عن :  3الوثیقة 
لمعرفة دور بعض العناصر المكونة للخصیة، تم إنجاز التجارب المبینة على الجدول 

  .الشكل أ

من طرف  یعطي مبیان الشكل ب نتائج معایرة تركیز ھرمون التستوسترون المفرز

  .والتي تماثل إفرازه عند اإلنسان ساعة 24الخصیة في جسم خروف خالل 

  
  
  

 اتـــــــــــار المعطیــــــــــــاستثم

 )1وثیقة (.حدد دور الخصیة في الوظیفة الجنسیة عند الرجل انطالقا من المالحظات السریریة واستنتاجاتك من نتائج التجارب -1

 )2وثیقة ).(األمشاج الذكریة(صف بنیة الخصیة وحدد البنیة المسؤولة عن إنتاج الحیوانات المنویة  -2

  .  )الشكل ب( ثم صف كیفیة إفرازه) الشكل أ( ودوره فراز التستوسترونإحدد البنیة المسؤولة عن  3لتجارب الوثیقة من خالل تحلیلك  -3

1ال�ش�اط   الكشف عن دور اخلصیة يف الوظیفة اجل�س�یة عند الر�ل  

  مقطع عرضي للخصیة - ب

جدار -3جوف األنبوب  - 2أنابیب منویة    -1

  االنبوب المنوي

  رسم تخطیطي لمقطع عرضي ألنبوب منوي - ج

 Leydigخالیا بیفرجیة أو خالیا  - 2غالف ضام،  -1

  Sertoliخلیة  -5شعیرة دمویة،  -4منسلیة منویة، -3

خلیة منویة من -  - I،7خلیة منویة من الدرجة -6

https://motamadris.ma/

