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Anatomy and physiology of the male sexual organ.

Spermatogenesis, capacitation, acrosomal reaction. 

Male Sex Hormones

Control of Male Sexual Functions

Abnormalities



اعمال تولید مثلی مرد

:سه بخش

 اسپرماتوژنز

 انجام عمل جنسی

 تنظم اعمال تولید مثلی توسط هورمون های جنسی
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Anatomy and Physiology 



Gross Anatomy of the Testis

 کَ جبیی شذٍ، تشکیل سویٌیفش تْبْل 900 اص بیضَ ُش

شًْذ هی سبختَ ُب اسپشم

دفشاى ّاص دسّى بَ سپس ّ شًْذ هی تخلیَ اپیذیذین دسّى بَ ُب اسپشم

TUNICA ALBUGINEA

ضخین ُوٌذ ببفت جٌس اص کپسْلی

  بَ سا بیضَ ُوبٌذ، ببفت جٌس اص ُبیی سپتْم 

کٌذ هی تقسین لْبْل 250

(  seminiferous)تْبْل هٌی سبص  4-1ُش لْبْل 

ّ ببفت ُوبٌذ داسد



Spermatogenic cells:

Stem cells which regularly replicate and

differentiate into mature sperm as they

migrate toward the lumen

Sertoli cell:

Nonreplicating, physical support cells

Establishment of Blood-Testis Barrier

(tight junctions, ad- luminal & basal

compartments )

Seminiferous tubules



Spermatogenesis



شکل تکامل یافته اسپرماتید•

تشکیل شده از سر و دم •

سر حاوی کالهکی به نام •

حاوی آنزیم هایی )آکروزوم 

برای هضم پروتئوگلیکان ها 

و پروتئین

حرکات فالژلی اسپرم باعث •

تا  1حرکت اسپرم با سرعت 

میلی متر در دقیقه 4

<  ------افزایش دما و محیط قلیایی•

افزایش حرکات اسپرم

اسپرم



عوامل هورمونی تحریک کننده اسپرماتوژنز 

(مترشحه از سلول های الیدیگ) تستوسترون•

ضروری برای رشد و تقسیم سلول های زایای بیضه–

•LH
تحریک سلول های الیدیگ به تولید تستوسترون–

•FSH
ضروری برای فرآیند اسپرمیوژنز< ---تحریک سلول های سرتولی–

(از تستوسترون)تحریک ساخت استروژن توسط سلول های سرتولی –

استروژن•

(ساخت توسط سلول سرتولی)ضروری برای فرآیند اسپرمیوژنز –

هورمون رشد •
ضروری برای پیشرفت تقسیم اسپرماتوگونی ها–



(دم ّ تٌَ سش،) هتش 6 طْل•

اسپشم بلْغ هحل•

 اص بعذ تحشک قببلیت کشدى پیذا)

(سبعت 24 گزشت

  شذٍ سبختَ اسپشم اص بخشی رخیشٍ•
 بَ شذٍ، سشکْة ّ فعبل غیش شکل بَ)

(کٌٌذٍ هِبس ُبی پشّتئیي ّجْد دلیل

Epididymis



انبار شدن اسپرماتوزوئیدها

اسپرم توسط دو بیضه در هر روز میلیون  120تولید •

در مجاری تناسلی با حفظ قابلیت باروری می توانند یک ماه مدت •

(کمی در اپیدیدیم و عمدتا در وازدفران)انبار شوند 

ؼیرفعال ماندن اسپرم< -----متعدد در ترشحات مجاریمواد مهاری •

متحرک شدن اسپرم و بدست آوردن  قدرت باروری < -----پس انزال•

روند بلوغاسپرم طی 

ترشحات سرتولی و اپیدیدیم حاوی مایع : مواد ضروری برای بلوغ•

مؽذی خاصی به عالوه هورمون های استروژن و تستوسترون  



Vas Deferens

Straight tube continuous with

the epididymis

Enlarges to form an sacklike

dilation (ampulla) near the

prostate gland

Merges with the seminal

vesicle to form the ejaculatory

duct
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Male sterilization is performed by

vasectomy, the vas deferens are cut on the

posterior side of the scrotum

Sterilization is the most common

contraceptive method for couples in

which the woman is over the age of 30

Male sterilization 
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Two seminal vesicles empty into the 

prostatic end of the ampulla

The contents of the ampulla and the 

seminal vesicles pass into ejaculatory  

duct ,leading to the body of the  

prostate gland then emptying  into the 

internal  urethra 

Urethra:

Transports urine from the bladder and 

semen when ejaculated, to the outside 

of the body

Accessory Glands
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Functions of the seminal vesicles

Produce 60% of semen

It has secretory epithelium that secrets 

a mucoid material (fructose,citric 

acid ,PG and fibrinogen)

Seminal vesicle fluid, which is the last 

to be ejaculated and serves to wash 

the sperm out of the ejaculatory duct 

and urethra

:پروستوگالندین ها به دو طریق به لقاح کمک می کنند

پذیرنده تر کردن موکوس گردن رحم برای حرکت اسپرم ها -1

تحریک انقباضات دودی معکوس در رحم و فالوپ -2
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Functions of the prostate gland

20 - 30% of seminal fluid 

Secretes a thin ,milky fluid that contains:

citrate ion ,calcium , phosphate ion , a
clotting enzyme and profibrinolysin

A slightly alkaline may be quite
important for successful fertilization
of the ovum because:

Fluid of the vasdefrans is realtively acidic
(citric acid)

Metabolic end products of the sperm

Vaginal secretions of the female are 

acidic (PH of 3.5-4)



Bulbourethral glands (Cowper’s glands)

Pea size, paired, at base of penis

Produce about 10% of semen



Semen

مایعی کً طی فعالیت جىسی مرد اوسال می شود•

:ترکیبی از•

%10مایع و اسپرم وازدفران  

%60مایع کیسً ٌای مىی 

%30مایع غذي پروستات 

تشکیل لختً <-----آوسیم لختً کىىذي مایع پروستات:پس از ورود بً واژن•

وگً داشته مىی در عمق واژن< ----ضعیفی 

حل شذن لختً توسط پروفیبریىولیسیه:دقیقً 30-15پس از •
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Sperm Capacitation

Making it possible for them to penetrate the ovum

During 1-10 hours some changes are occurred:

The uterine and fallopian tube fluids wash away the various inhibitory
factors that had suppressed sperm activity in the male genital ducts

In female genital tract spermatozoa gradually lose much of their excessive
cholesterol over the next few hours. In so doing, the membrane at the
head of the sperm becomes much weaker

Calcium enters the sperm in abundance and changes the activity of the
flagellum ,acrosome release its enzymes rapidly and easily sperm
penetrates the granolloza cells mass surrounding the ovum and
zonapellucida
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Acrosome Reaction
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Abnormal spermatogenesis and male fertility

Temperature and spermatogenesis

Cryptorchidism

Disturbance of the seminiferous epithelium

Sperm count and fertility

Sperm morphology and motility
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The reason of the testes are located in the dangling scrotum
is to maintain the temperature of these glands only about
2ºC below the internal temperature

Without this spermatogenesis might be deficient during hot
weather

Temperature and Spermatogenesis
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Cryptorchidism

Failure a testis to descend from the abdomen into the scrotum at or
near the time of birth of a fetus

The reason is degeneration of the tubular epithelium because of higher

temperature in abdomen

3% of full-term & 30% of premature infants

Untreated bilateral cryptorchidism results in sterility & a greater risk

of testicular cancer

Descend spontaneously 80% of time during the first year of life

Surgical treatment necessary before 18 months
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Testis Descending
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Disturbance of the seminiferous epithelium

Bilateral orchitis of testes resulting from mumps

Degenerate tubular epithelium as a result of strictures in the genital
ducts or other abnormalities

Excessive temperature of the testes



26

sperm count and fertility

Usual quantity of semen ejaculated during each coitus is about 3.5 ml

Each ml (at least) 20 million sperm

When a number of sperm in each ml fall bellow about 20 million it

causes infertility
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Sperm Morphology

Sometimes a man is infertile because sperms are found to be

abnormal physically



هورمون های جنسی مردانه
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Male Sex Hormones : Testosterone & Others

(ُب آًذسّژى) هشداًَ جٌسی ُبی ُْسهْى:

(هِوتشیي) تستْستشّى

ُیذسّتستْستشّى دی

ٌَدیْى  آًذسّست

 تْسظ سٌتض :

الیذیگ ُبی سلْل -1

بلْغ اص بعذ ّ پس ًْصاد صًذگی اّل هبٍ چٌذ دس  

کلیَ فْق غذٍ -2

استشّئیذُب هشتقبت اص

پشّتئیي تْسظ خْى دس حول



Plasma Testosterone Level in During Life
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Male Sex Hormone: Testosterone & Others



اعمال تستوسترون

 مسئول ایجاد صفات متمایز کننده مردانه بدن

 ماه پس از تولد 10شروع ترشح در دوران جنینی و ادامه تا

  شروع مجدد ترشح، در دوره بلوغ

 سالگی کاهش می یابد 50با افزایش سن پس از
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Diurnal Rhythm Of Testosterone



تستوسترون دوره جنینی

-فاکتور تعیین کننده بیضه < ---SRYحاوی ژن  Yکروموزوم 

فاکتور رونویسی است که فعال سازی ژن هایی که < ----

<----موجب تمایز ستیػ تناسلی و تولید تستوسترون 

 تحریک شکل گیری پنیس و اسکروتوم

 مهار تشکیل اندام های تناسلی زنانه

 (ماه آخر 3-2)تحریک پایین آمدن بیضه ها به درون اسکروتوم



تستوسترون پس از بلوغ

 رشد اندام های جنسی

بروز صفات ثانویه جنسی



صفات ثانویه جنسی تحت تاثیر تستوسترون

توزیع مو در بدن-1

(هایپرتروفی حنجره)اثر بر صدا  -2

(ضخیم شدن پوست، افزایش ترشحات ؼدد سباسه)اثر بر پوست  -3

(افزایش نشست پروتئین در عضالت)اثر بر تکامل عضالنی -4



صفات ثانویه جنسی تحت تاثیر تستوسترون

:اثر بر استخوان -5
افزایش ماتریکس استخوان< ----به علت اثر آنابولیک بر پروتئین•

احتباس کلسیم•

افزایش استحکام جهت تحمل بار< ----قیفی شکل< ---شکل لگن•

جوش خوردن صفحه اپیفیز< ------افزایش سرعت رشد استخوان•



اثر بر متابولیسم پایه  -6

%15افزایش تا 

(آنزیم ها)عمدتا به دلیل افزایش مقدار پروتئین ها 

RBCاثر بر  -7

به دلیل افزایش میزان % 10-15افزایش تعداد گلبول ها 

متابولیسم پایه بدن

صفات ثانویه جنسی تحت تاثیر تستوسترون



اثر بر تعادل آب و الکترولیت ها -8

افزایش بازجذب آب و سدیم از توبول های کلیوی

صفات ثانویه جنسی تحت تاثیر تستوسترون



مکانیسم اثرات تستوسترون

 آلفا ردوکتاز تبدیل به  -5در سلول هدؾ توسط آنزیم

(DHT)دی هیدروتستوسترون 

 رسپتورDHT پس از اتصال < ----درون سیتوپالسم

القای رونویسی< -------وارد هسته شده



ٌیپوفیسی اعمال جىسی مرداوً-کىترل ٌیپوتاالموسی



(hCG)گنادوتروپین جفتی انسان 

 ترشح توسط جفت در دوران بارداری

  دارای اثرات مشابهLH براندام های جنسی

 تحریک ترشح تستوسترون از بیضه های جنین پسر





Contain Leydig cells 

Produce testosterone

Interstitial Cells


