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1. SPERMATOGENEZ

Spermatogonyum

Primer spermatosit

Sekonder
spermatosit

Spermatid

Sperm

Ergenlik dönemi ile birlikte spermatogonyumlar
mitoz geçirerek yeni spermatogonyumları
oluşturur.

Her gün yaklaşık 3 milyon spermatogonyum
spermatogenez sürecine başlar. Bu hücreler mitoz 
bölünme ve farklılaşma ile primer (birincil) 
spermatositlere dönüşür.

Primer spermatositler Mayoz I’i geçirerek iki 
tane haployit sekonder (ikincil) spermatosit
oluştururlar.

Sekonder spermatositler mayoz II’i
geçirerek 4 tane haployit spermatit
oluşturur.

Spermatitler epididimis kanallarına geçerek 
hareket yeteneği kazanıp sperme dönüşürler. 
Bütün bu olaylar yaklaşık  65-75 gün içinde 
tamamlanır.

Testislerin seminifer tüpçüklerinde sperm üretim olayıdır.
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Hidrolitik
enzimleriyle 

yumurta dışındaki 
katmanları eritir.

Sitoplazmanın çoğunun, 
çekirdek ve bazı 

organellerin olduğu 
kısımdır.

Spermin aktif 
hareketini sağlar.

SPERMİN YAPISI

Baş Orta kısım Kuyruk

Akrozom Çekirdek
Mitokondri

Sentriol
(Bazal cisim)

Spermin yumurtayı dölleme 
sürecinde mitokondriler ya 

yumurta sitoplazmasına geçmez ya 
da geçse dahi yumurta tarafından 
sperm mitokondrileri çoğunlukla 

parçalanarak yok edilir.
Yumurtanın da sentriolü yoktur. 

Döllenme sonucu sentrioller zigota 
spermden aktarılır.
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2. OOGENEZ Dişide yumurtalıkta başlayan fallop tüpünde devam eden yumurta oluşum sürecidir.

Folikül hücreleri (Kümülüs tabakası)

Kortikal
vezikül

n
Yumurta 
çekirdeği

Zona pellusida

DÖLLENMİŞ 
YUMURTA

• Dişi dünyaya gelmeden önce ana rahmindeyken mitoz bölünme ile belirli sayıda oogonyum üreterek mayoz I’e başlar. Ancak 
Profaz I evresinde kalan çok sayıda primer oositle dünyaya gelmiş olur. Doğduktan sonra bir daha yeni oogonyum ve primer
oosit üretmez. 

• Ergenlik dönemi ile birlikte her ay 1 tane primer oosit hormonların etkisiyle mayoz bölünmeye kaldığı yerden devam eder.

• Mayoz I tamamlanır. Oluşan iki yavru hücreye eşit sitoplazma dağılımı olmadığı için biri küçük diğeri büyük kalır. Küçük olana 
primer kutup hücresi, büyük olana ise sekonder oosit denir. 

• Sekonder oosit için mayoz II başlar ancak metafaz II de kalır. Hücre bu haliyle fallop tüpüne geçer. Sekonder oositin içine 
spermin baş kısmı girerse o zaman mayoz II tamamlanır. Yine eşit olmayan sitoplazma dağılımı ile içinde spermin baş kısmı 
olan ootit ve sekonder kutup hücresi oluşur. Primer kutup hücresi bazen mayoz II geçirerek o da sekonder kutup hücrelerini 
oluşturur. Ancak bazı durumlarda mayoz II yi tamamlamayabilir. Ootit olgunlaşarak döllenmiş yumurtayı oluşturur.  Hücre 
içinde sperm çekirdeği ve yumurta çekirdeği kaynaştığında zigot oluşur.
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Protein, glikoprotein ve polisakkaritlerden oluşur. 
Üzerinde spermi tanıyan reseptörler vardır. Bu 

reseptörler türe özgüdür. Ayrıca bu tabaka yumurtayı 
korur.

Yumurtayı korur ve besler.
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• Ergenlikle beraber başlayan spermatogenez ileri yaşlarda yavaşlasa da 
…………........................ devam edebilirken, doğmadan önce başlayan oogenez
.......................................... birlikte sona erer.
• Spermatogenez kesintisiz ilerleyen bir süreçken,  oogenez uzun dinlenme 
dönemlerine sahip periyodik bir süreçtir.
• Spermatogenezde bir birincil spermatositten …................................... oluşurken 
oogenezde bir birincil oositten ............................................... oluşur. 
• Spermatogenezde sitoplazma paylaşımı dengeli iken oogenezde dengeli değildir.

ömür boyu
menopozla

dört üreme hücresi 
bir üreme hücresi

OOGENEZ VE SPERMATOGENEZ ARASINDAKİ FARKLAR



DÖLLENME

Döllenmemiş yumurtanın 
salgıladığı fertilizin

moleküllerini algılayan 
spermler döllenmemiş 

yumurtaya doğru hareket 
ederek folikül hücrelerden 

oluşan katmanı geçer.

Sperm, döllenmemiş 
yumurtanın zona pellusida

tabakasındaki reseptöre 
bağlanır. Akrozomdan hidroliz 

enzimleri salgılanır.

Sperm, döllenmemiş yumurta hücresinin 
zarındaki reseptöre bağlanır. İki hücrenin 

zarı kaynaşarak spermin baş kısmı 
yumurtaya girer. 

Ardından başka bir sperm 
tarafından döllenme olayının 

gerçekleşmemesi için yumurta 
sitoplazmasındaki kortikal

veziküllerde bulunan enzimler 
sayesinde zona pellusida tabakası 

kalınlaştırılır.

Kortikal
veziküller


