
به نام پروردگار

Male genital organ
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Male genital organدستگاه تناسلی مذکر 

از بیضه، اپیدیدیم ، مجرای دفران، مجاری انزالی، آلت تناسلی و غدد ضمیمه از 

. جمله سمینال وزیکل ها، پروستات و غدد بولبویورترال تشکیل می شود





(Testis)بیضه  •

.عضوی بیضی شکل است•

.در اسکروتوم یا کیسه ی بیضه قرار دارد •

. سانت قطر دارد 2سانتی متر عرض و  3سانتی متر طول ،  4در حدود •

.گرم است 12وزن آن •

.محور آن به صورت مایل در کیسه ی بیضه قرار دارد•

.قطب باالیی آن در جلو و داخل و قطب تحتانی آن در عقب و خارج قرار دارد•



.هر بیضه دارای دو سطح داخلی و خارجی و دو کنار قدامی و خلفی است•

.سانتی متر پایین تر از بیضه راست است 1بیضه چپ •

.پوشش صفاقی به نام تونیکا واژینالیس بیضه را مفروش می کند•

.سطوح بیضه را بجز کنار خلفی آن می پوشانداین پوشش تمامی الیه ی احشایی •



.الیه جداری آن سطح داخلی فاسیای کرماستریک داخلی را مفروش می کند•

وجود دارد که ( vaginal cavity)بین دو الیه ی احشایی و جداری صفاق بیضه حفره ی واژینال •

.  بطور طبیعی حاوی مقدار کمی مایع سروزی است



:تونیکا آلبوژینا •

دارای الیاف که هر بیضه دارای کپسول لیفی بسیار ضخیم می باشد •

.فیبرواالستیک بهمراه سلولهای عضالنی صاف است 

این الیه دارای عمل حفاظتی برای بیضه بوده و با انقباض و فشار بر روی •

.به خروج اسپرماتوزوئید کمک می کند(  منی ساز) مجاری سمی نیفروس

از این الیه در کنار خلفی بیضه که تحت عنوان مدیاستن بیضه نام دارد، سپتوم •

 300تا  200هایی به داخل بیضه کشیده می شود و آن را بطور تقریبی به 

.بخش هرمی شکل به نام لوبول های بیضه تقسیم می کند

.راس هر لوبول متوجه مدیاستن بیضه و قاعده ی آن در سطح بیضه قرار دارد•



.در داخل هر لبول حدود یک تا سه لوله ی سمی نیفروس قرار دارد•

 50هر یک از این لوله ها در حدود یک تا سه دهم میلی متر قطر و حدود •

.سانتی متر طول دارد

هر یک از این لوله ها که در ابتدا بن بست هستند ، بسیار پیچ خورده بوده ولی •

در انتها و نزدیک راس لبول پیچ خوردگی خود را از دست داده و به لوله های 

.مستقیمی تبدیل می شوند



(  rete testis) این لوله ها در قطب خلفی بیضه به هم متصل شده و شبکه بیضه•

.را می سازد

بوجود (  Efferent duct) مجرا به نام مجرای وابران  12از این شبکه حدود •

.می آید

.این مجاری در نهایت به اپی دیدیم متصل می شوند•



هر یک از مجاری سمی نیفر دارای چندین الیه سلول ژرمینال در حال تکامل •

قرار دارد )پشتیبان)سلولهای سرتولی بینابین انها است که 

.سرتولی ها حفاظت و تغذیه ی اسپرماتوزوئید را بر عهده دارد•



در زیر تونیکا آلبوژینای بیضه الیه دیگری از جنس بافت همبند سست و پر •

عروق قرار دارد که از طریق آن عروق بیضه وارد می شود به این الیه 

TUNICA VASCULOSA یا الیه ی عروقی می گویند.



بافت شناسی بیضه•

بیضه ها غدد مختلطی هستند که هم دارای ترشحات اگزوکرین و اندوکرین می •

ترشحات اگزوکرین بیضه  همان سلولهای جنسی اند . باشند

ترشحات اندوکرین بیضه شامل تستوسترون یا هورمون مردانه است که صفات •

.ثانویه جنسی ایجاد می کند

بر روی غشاء پایه مجاری اسپرم ساز چند الیه سلول قرار دارد که این سلولها •

.روند اسپرماتوژنز را مقدور می سازد



هستند که از دو سلولهای اسپرماتوگونی اولین ردیف سلولی مجاری اسپرم ساز •

.تشکیل شده است  Bو   Aتیپ 

را ایجاد می اسپرماتوسیت های اولیه  میتوزپس از بلوغ با تقسیمات مکرر •

.کند

که انجام  میوزیاین سلولها درشت ترین سلولهای مجاری اند که با اولین تقسیم •

.را ایجاد می کند اسپرماتوسیت ثانویه می دهند سلولهای 



.این سلولها در تقسیم میوز دوم اسپرماتید ها را می سازد•

.اسپرماتید سپس وارد اسپرمیوژنز شده و اسپرماتوزوئید را می سازد•

مجاری اسپرم ساز  دارای سلولهای ستونی شکل و بلندی به نام سرتولی می  •

.که قاعده آنها روی غشاء پایه و راس آنها تا مرکز مجاری امتداد دارد. باشند



در بافت همبند موجود بین مجاری اسپرم ساز و در اطراف عروق خونی ، •

.وجود داردسلولهای بینابینی یا لیدیگ سلولهای دیگری به نام 

تعداد این سلولها در مراحل مختلف زندگی فرق دا رد•

.در دوره ی فتال و نوزادی تعداد آنها تحت تاثیر گنادوتروپین جفتی زیاد است•

.به سرعت تعداد این سلولها کاهش می یابد•

با بلوغ تعداد آنها چند برابر می شود•

.این سلولها  اندروژنها یا تستوسترون و کمی استروژن را تولید می کنند•



:شرایین•

با توجه به اینکه منشاء بیضه طی دوران جنینی در حفره ی شکم است، پس شریان آن از آئورت •

.شکمی و وریدها و لنف آن نیز به وریدها و گره های حفره ی شکم تخلیه می شود

.بیضه توسط شریان تستیکوالر که یکی از انشعابات آئورت شکمی است مشروب می شود•



.این شریان از طریق بند بیضه گذشته و به کنار باالیی بیضه می رسد•

پس از عبور از تونیکا آلبوژینه در ضخامت الیه ی عروقی بیضه قرار گرفته •

.و از طریق آن بخش های سطحی بیضه را مشروب می کند

.شاخه های آن از کنار خلفی بیضه گذشته و وارد لبولهای بیضه می شود•



:وریدها•

.وریدهای بیضه مسول تخلیه وریدی بیضه می باشند•

این وریدها همراه وریدهای مربوط به مجرای دفران و کرماستریک یک شبکه  •

شبکه پامپینی فرم یا شبکه )ی وریدی را در اطراف بند بیضه تشکیل می دهند

(ی نیلوفری

این شبکه که بتدریج به سمت باال نزدیک می شود به هم مربوط شده به گونه ای •

.که در بدو ورود به حفره شکم به دو ورید تبدیل می شود

• 



کمی باالتر دو ورید بهم متصل شده و یک ورید را در طرفین به نام ورید •

.تستیکوالر ایجاد می کنند

ورید تستیکوالر سمت راست به ورید اجوف تحتانی و ورید تستیکوالر سمت •

چپ به ورید کلیوی چپ تخلیه می شود 



واریکوسل 
.اتساع وریدهای بیضه را گویند•

.واریکوسل در سمت چپ بیشتر است•

:عوامل موثر •

.ورید تستیکوالر چپ در مقایسه با راست بلند تر است•

.با زاویه ی قائمه وارد ورید کلیه ی چپ می شود•



.به باالی محل ورود ورید تستیکوالر ورید فوق کلیوی چپ نیز وارد می شود•

ورید حاوی آدرنالین می باشد•

این هورمون روی مدخل ورید تستیکوالر چپ اثر داشته و موجب تنگ شدن •

.مدخل ان می شود

به علت عبور ورید تستیکوالر چپ از زیر کولون سیگموئید و در نتیجه فشاری •

.که به آن وارد می شود عاملی برای بروز واریکوسل در سمت چپ است



:لنف•

بوسیله مجاری آوران و از طریق بند بیضه به گره های آئورتیک در حفره ی •

.شکم می ریزد

از آنجا که پیوند های متعددی بین گره های آئورتیک و گردنی وجود دارد، پس •

.احتمال متاستاز بیضه به گردن وجود دارد



:اعصاب•

بیضه توسط شبکه ی تستیکوالر که یکی از شبکه های خودکار شکمی است •

شاخه می گیرد



(: scrotum)کیسه ی بیضه •

پس از نزول بیضه ها و خروج آنها از حفره ی شکم این اعضاء در داخل کیسه •

.ای به نام اسکروتوم قرار می گیرند

.اسکروتوم زیر آلت  و سمفیز پوبیس قرار دارد•

.این کیسه در جلوی پرینه قرار دارد•

کیسه ی بیضه توسط یک دیواره به دو نیمه ی راست و چپ که حاوی بیضه  •

.ها می باشد تقسیم می شود



محل اتصال این دیواره بر روی اسکروتوم منطبق با یک رافه یا سجاف میانی •

(median raphe )بر روی سطح تحتانی اسکروتوم می باشد.

.به این رافه ، رافه ی اسکروتال گویند•

.رافه ی اسکروتال در عقب در امتداد رافه ی پرینه است•

.پوست اسکروتوم نازک ، چروکیده و پیگمانته می باشد•

دارای تمام ضمائم پوست از جمله مو، غدد عرق ، غدد سباسه می باشد ولی •

.فاقد چربی زیر پوست است



پس از پوست یک الیه عضله ی صاف سطح آن ر ا مفروش می کند که به آن عضله ی •
.گویند(Dartos)دارتوس 

.این عضله با انقباض خود چین خوردگی اسکروتوم را ایجاد می کند•

.در واقع عضله ی دارتوس جایگزین چربی می باشد•

که بعنوان یکی از الیه های تشکیل . این عضله در طرف داخل ایجاد یک سپتوم می کند•

.دهنده ی دیواره ی اسکروتوم شرکت دار د



در جدار اسکروتوم الیه های دیگری هم وجود دارد همچون فاسیای اسپرماتیک •

، فاسیای کرماستریک ( External spermatic fascia)خارجی 

(Cremastric) فاسیای اسپرماتیک داخلی ،(Internal spermatic fascia ) و

.الیه ی جداری واژینال بر روی بند  بیضه نیز موجود است

.ادامه این  الیه ها را تحت عنوان پوشش های بند بیضه بررسی خواهد شد•



(spermatic cord)بند بیضه •

به دنبال نزول بیضه ها عروق و اعصاب و مجرای دفران بهمراه پوشش هایی •

.از عضالت مختلف جدار شکم را به سمت پایین می آورد

به مجموعه عناصری که از سوراخ عمقی کانال اینگوینال تا بیضه ادامه دارد  •

و بیضه ها توسط آنها در کیسه ی بیضه آویزان هستند، بند بیضه گویند که شامل 

مجرای دفران ، فاسیای اسپرماتیک خارجی، فاسیای کرماستریک، فاسیای 

.اسپرماتیک داخلی و عروق و اعصاب می باشد





(  External spermatic fascia) فاسیای اسپرماتیک خارجی•

این فاسیا در امتداد آپونوروز عضله ی مایل خارجی شکم می باشد و در باال و •

.داخل بر روی آلت امتداد می یابد



:، (Cremastric)فاسیای کرماستریک •

حاوی رشته های عضالنی . این فاسیا در امتداد عضله ی مایل داخلی شکم است•

این عضله در باال به رباط . نیز می باشد که به نام عضله ی کرماستر است

سپس در روی سطح خارجی بند بیضه به سمت پایین . اینگوینال متصل است

می آید و مجددا از سطح داخلی بند بیضه به سمت باال رفته و به استخوان 

.انقباض این عضله بیضه ها را به سمت باال می کشد.پوبیس متصل می شود



رفلکس کرماستر•

به دنبال تحریک پوست داخل ران یا جدار شکم این عضله تحریک شده و بیضه •

.را باال می برد



( Internal spermatic fascia)فاسیای اسپرماتیک داخلی •

.این فاسیا در باال در امتداد  فاسیای ترانسورسالیس است•

در بند بیضه عالوه بر پوشش های مذکور شریان های تستیکوالر ، •

.کرماستریک و شریان مجرای دفران در آن شرکت دارد



برگشت خون وریدی در بند بیضه به صورت یک شبکه ی وریدی است که آن •

  pampiniform)که به آن شبکه وریدی نیلوفری . را کامال احاطه می کند

plexus(گویند.

https://www.google.com/search?q=scr+pampiniform+plexus&hl=en-IR&gbv=2&tbm=isch&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0ahUKEwjMzeGDnojMAhVIiRoKHR7TA3sQvwUIEg
https://www.google.com/search?q=scr+pampiniform+plexus&hl=en-IR&gbv=2&tbm=isch&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0ahUKEwjMzeGDnojMAhVIiRoKHR7TA3sQvwUIEg
https://www.google.com/search?q=scr+pampiniform+plexus&hl=en-IR&gbv=2&tbm=isch&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0ahUKEwjMzeGDnojMAhVIiRoKHR7TA3sQvwUIEg
https://www.google.com/search?q=scr+pampiniform+plexus&hl=en-IR&gbv=2&tbm=isch&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0ahUKEwjMzeGDnojMAhVIiRoKHR7TA3sQvwUIEg


این شبکه وریدی هر چه به سمت باال امتداد می یابد به هم می پیوندد بطوری •

که این شبکه در حدود سوراخ سطحی کانال اینگوینال به سه ورید پس از ورود 

به شکم به دو ورید و در باالتر به یک ورید به نام ورید تستیکوالر تبدیل می 

شود که در سمت راست  به ورید اجوف تحتانی و در چپ به ورید کلیوی چپ 

.تخلیه می شود

.همچنین عروق لنفاوی متعددی در بند بیضه وجود دارد•

.که این عروق لنف بیضه را به گره های آئورتیک منتقل می کنند•



در بند بیضه اعصابی وجود دارند که شامل شاخه ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال •

.است

.الیاف اتونوم همراه شریان تستیکوالر و شریان مجرای دفران نیز وجود دارد •



:عروق و اعصاب کیسه ی بیضه•

:شرایین•

از شریانهای پودندال خارجی ، سطحی و عمقی که شاخه هایی از شریان فمورال می •

.باشند شاخه هایی جدا می شود که به پوست کیسه ی بیضه ختم می شوند

انشعاباتی از شریان پودندال داخلی به نام شاخه های پرینئال در تغذیه ی پوست این •

.ناحیه شرکت دارد



بعالوه انشعاباتی از شریان کرماستریک  که از شاخه های شریان اپی •

گاستریک تحتانی است بخش های عمقی کیسه بیضه را تغذیه نموده و با شرایین 

.سطحی پیوند می شود



:ورید ها•

از طریق وریدهای پودندال خارجی به ورید وریدهای سطحی کیسه ی بیضه •

.صافن بزرگ و از طریق ورید پرینئال به ورید پودندال داخلی  تخلیه می شود

از طریق شبکه ی وریدی بند بیضه خون وریدی عمقی کیسه ی بیضه برگشت •

.انجام می شود



:لنف•

لنف کیسه ی بیضه از طریق مجاری آوران به گره های لنفاوی اینگوینال •

.سطحی تخلیه می شود



:اعصاب•

کیسه بیضه توسط شاخه های پرینئال و اسکروتال که انشعاباتی از عصب •

پودندال می باشد حس دریافت می کند

همچنین شاخه ی پرینئال عصب جلدی رانی خلفی به بخش خلفی کیسه ی بیضه •

.الیاف حسی می فرستد 

بعالوه شاخه ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال نیز شاخه های حسی به اسکروتوم •

.می دهد
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نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت ولی می توان آغاز نمود و پایان خوبی 
داشت


