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مسیر اسپرم زایی و یاخته های موجود در آن

اسپرم بالغاسپرماتیداسپرماتوسیت ثانویهاسپرماتوسیت اولیهاسپرماتوگونییاختۀ سرتولینام یاخته

حاصل از تمایز اسپرماتوسیت ثانویهاسپرماتوسیت اولیهاسپرماتوگونیاسپرماتوگونییاختۀ سرتولییاختۀسازنده
اسپرماتید

نوع تقسیمی که 
--------میوز 2میوز 1میتوزمیتوزانجام می دهد 

تک کروماتیدیتک کروماتیدیدو کروماتیدیدو کروماتیدیدو کروماتیدیدو کروماتیدینوع کروموزوم

یاختهٔ حاصل از 
تقسیم

اسپرماتوگونی یاختۀ سرتولی
--------اسپرماتیداسپرماتوسیت ثانویهاسپرماتویست اولیه

464646232323تعداد کرومزوم

929292462323تعداد کروماتید

تعداد 
929292462323پلی نوکلئوتیدی

DNA ٔ184184184924646تعداد رشته

تعداد مجموعهٔ 
1 هاپلوئید1 هاپلوئید1 هاپلوئید2 دیپلوئید2 دیپلوئید2 دیپلوئیدکروموزومی

ویژگی
بزرگ تر از سایر 
یاخته های لولۀ 
اسپرم ساز است.

به هم اتصاالت 
سیتوپالسمی دارند 
و به صورت یک الیه 

دیده می شوند.

قابلیت لقاح ندارد. قابلیت لقاح ندارد. به هم متصل اند. 
توانایی خارج 

شدن از لوله های 
اسپرم ساز را دارد. 

توانایی تشکیل 
تتراد

ندارندندارندندارنددارد )23 عدد(ندارندندارند

ساختار اسپرم  

اسپرم ها سه قسمت اصلی سر، تنه و دم دارند:
 1( رس:  ســر اســپرم دارای یــک هســتٔه بــزرگ، مقــداری سیتوپالســم و کیســه ای پــر از آنزیــم بــه نــام تــارک تــن )آکــروزوم( در جلــوی هســته اســت. توجــه 
کنیــد کــه آکــروزوم کاله ماننــد اســت و در جلــوی هســته قــرار دارد ، در زمــان لقــاح، آنزیم هــای موجــود در آکــروزوم بــه اســپرم  کمــک می کننــد تــا بتواننــد در 

ــاده )تخمــک( نفــوذ کنــد. ــدٔه گامــت م الیه هــای حفاظت کنن
(:  تعداد زیادی میتوکندری در قطعٔه میانی )تنه( اسپرم وجود دارد که انرژی الزم برای فعالیت تاژک اسپرم را تأمین می کند.  2( تنه )قطعٔه میا�ن

 3( دم:  یک تاژک است که با حرکت خود، اسپرم را به جلو می راند.

ترکیبها    

 ترکیب با فصل 6 یازدهم: هســتٔه هــر اســپرم طبیعــی در انســان و ســایر جانــوران دارای یــک مجموعــٔه کروموزومــی اســت، زیــرا اســپرم ، هاپلوئیــد 
ــدارد.  می باشــد و قــدرت انجــام تقســیم را ن

ترکیب با فصل 5 یازدهم: در اســپرم ATP عــالوه بــر مــادٔه زمینــه ای سیتوپالســم )طــی فراینــد قنــد کافــت( درون راکیــزه نیــز تولیــد می شــود. توجــه 
کنیــد فراینــد گلیکولیــز در ســر اســپرم نیــز قابــل انجــام اســت.
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راکیزه

هسته
تارک تن

سر

تنه

دم (تاژک)

میتوکندری ها در اسپرم حالت مارپیچی دارند و در قطعٔه میانی اسپرم قابل مشاهده اند. 

تمامی بخش های قسمت دم اسپرم به جز قسمت انتهایی توسط غشاء پوشیده شده است.

بخش عقبی سر اسپرم به علت وجود آکروزوم نسبت به بخش جلویی سر اسپرم حجیم تر است.

بخش عمدٔه سر اسپرم توسط هسته اشغال شده است و نازک ترین بخش اسپرم تاژک آن می باشد. 

اندام ضمیمه ای )کمکی(  

 1( اپیدیدیــم:  پــس از تولیــد اســپرم در لوله هــای اســپرم ســاز، آن هــا از بیضــه خــارج شــده و بــه درون لولــه ای پیچیــده و طویــل بــه نــام اپیدیدیــم منتقــل 
می شــوند. ایــن اســپرم ها ابتــدا قــادر بــه حرکــت نیســتند و بایــد حداقــل 18 ســاعت در آنجــا بماننــد تــا توانایــی حرکــت در آن هــا ایجــاد شــود. توجــه کنیــد 

کــه در ایــن بخــش هــم می تــوان یاخته هایــی بــا توانایــی حرکــت و هــم بــدون توانایــی حرکــت مشــاهده کــرد.
 موقعیت:  در کیسٔه بیضه و روی بیضه قرار دارد.    اندازه:  طویل   تعداد:  دو عدد 

م بر(:  اســپرم پــس از آنکــه در اپیدیدیــم توانایــی حرکــت پیــدا کــرد، وارد لولــٔه طویــل دیگــری بــه نــام زامه بــر )اســپرم بر(   2( مجــرای زامــه بــر )اســ�پ
می شــود. توجــه کنیــد کــه از هــر بیضــه یــک لولــۀ اســپرم بر خــارج و وارد محوطــه شــکمی می شــود.

 موقعیت:  از اطراف کیسٔه بیضه، مثانه و پروستات می گذرد.    تعداد:  دو عدد

هشتگـــــــ   h.در اثر اتصال مجاری اسپرم بر و وزیکول سمینال، مجرایی به نام مجرای انزالی ایجاد می شود 

 3( وزیکــول ســمینال:  هــر کــدام از لوله هــای اســپرم بر در حیــن عبــور از کنــار و پشــت مثانــه ترشــحات ایــن غــده را دریافــت می کننــد. ایــن غــدد مایعــی غنــی 
از فروکتــوز بــه اســپرم ها اضافــه می کننــد. فروکتــوز انــرژی الزم بــرای فعالیــت اســپرم ها را فراهــم می کنــد. 

 موقعیت:  پشت مثانه و جلوی راست روده قرار دارد.   تعداد: دو عدد

هشتگـــــــ   h.فروکتور نوعی مونوساکارید می باشد که می تواند به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد

ترکیبها    

ترکیب با فصل 5 دوازدهم: در اولیــن مرحلــٔه قندکافــت گلوکــز بــه فروکتــوز دو فســفاته )ناپایــدار( تبدیــل می شــود و ســپس در مرحلــٔه بعــد فروکتــوز 
دو فســفاته بــه دو قنــد ســه کربنــی تــک فســفاته تجزیــه می گــردد.

 4( پروستات:  دو مجرای اسپرم بر در زیر مثانه وارد غدٔه پروستات شده و به میزراه متصل می شوند. غدٔه پروستات در انسان به اندازٔه یک گردو است و حالتی 
اسفنجی دارد. این غده با ترشح مایعی شیری رنگ و قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور اسپرم به سمت گامت  ماده کمک می کند. 

 موقعیت: زیر مثانه قرار دارد.   تعداد:  یک عدد

راهــی: بعــد از پروســتات، یــک جفــت غــده بــه نــام پیــازی - میزراهــی نیــز بــه وجــود دارد. ایــن غده هــا کــه بــه انــدازٔه نخودفرنگی انــد،  ن  5( پیــازی م�ی
ــه می کننــد. ــه مجــرا اضاف ــی و روان کننــده ای را ب ترشــحات قلیای

 موقعیت:  در دو طرف میزراه و در پایین غدٔه پروستات قرار دارد.   تعداد:  دو عدد

موشکافی  
ــدن منتقــل  � ــه بیــرون از ب ــوع )5عــدد( غــدٔه وزیکــول ســمینال، پیازی-میزراهــی و پروســتات کــه اســپرم ها را ب ــه مجمــوع ترشــحات ســه ن مایــع منــی چیســت؟ ب

ــت. ــع اس ــن مای ــی از ای ــز جزئ ــپرم نی ــه اس ــد ک ــه کنی ــود. توج ــه می ش ــی گفت ــع من ــد مای می کنن
خالصـۀ مسـیر حرکـت اسـپرم در بـدن مـردان؟! تولیـد اسـپرم در لولـه هـای اسـپرم سـازFخروج اسـپرم هایی غیر متحـرک از بیضـهF ورود اسـپرم های غیر  �

متحـرک بـه اپیدیدیمFایجـاد توانایـی حرکـت در اسـپرم هایی کـه از اپیدیدیم آمده اند با گذشـت حداقل 18 سـاعتF ورود اسـپرم های متحرک به مجرای اسـپرم 
برF ورود اسـپرم به بخش شـکمی لوله های اسـپرم برF ورود ترشـحات غدۀ وزیکول سـمینال به مجرای اسـپرم برF یکی شـدن دو مجرای اسـپرم بر در درون 

غـدۀ پروسـتاتF اتصال مجـرای یکـی شـده بـه میزراهFاضافه شـدن ترشـحات غدد پروسـتات و پیـازی -میزراهی به اسـپرم هاF خـروج از بدن

هشتگـــــــ   h بــا توجــه بــه ترکیبــات منــی و وجــود تعــداد زیــادی اســپرم در آن، بــرای جلوگیــری از بعضــی از بیماری هــا مثــل عفونت هــا یــا التهــاب پروســتات نیــاز اســت
مــردان عــالوه بــر حمــام کــردن، بعــد از دفــع ادرار و مدفــوع بــه شســت و شــوی دقیــق بپردازنــد. 
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در اثـر اتصـال چندیـن لولـٔه اسپرم سـاز شـبکه ای از لولـه هـا ایجـاد می شـود کـه

در تماس با اپیدیدیم قرار دارند. 

لوله های اسپرم بر برخالف لوله های اسپرم ساز و اپیدیدیم فاقد پیچ و خم فراوان اند. 

میزراه از درون پروستات می گذرد و سپس به مجرای اسپرم بر می پیوندد.

مجراهای اسپرم بر با خروج از اپیدیدیم ابتدا به سمت پایین و سپس باال می رود. 

دیوارٔه مجرای اسپرم بر دارای برجستگی هایی است. 

دیواره هایی بخش درونی وزیکول سمینال را به چندین بخش تقسیم کرده است. 

در زیر پروستات، مجرای غدٔه پیازی-میزراهی به میزراه متصل می شود. 

اتساع میزراه در زیر غدٔه پیازی-میزراهی بیشتر از سایر نقاط است. 

چندیـن مجـرا برای ورود اسـپرم بـه اپیدیدیـم وجود دارد امـا تنها یک مجـرا برای 

خروج اسپرم از اپیدیدیم قابل مشاهده است.

هورمون ها، فعالیت دستگاه تولید مثل در مردان را تنظیم می کنند  

از بخــش پیشــین هیپوفیــز دو هورمــون محــرک غــدد جنســی ترشــح می شــوند کــه بــه آن )FSH( و )LH( می گوییــم. اگــر چــه نــام ایــن هورمون هــا بــه فعالیــت 
آن هــا در جنــس مــاده مرتبــط اســت، امــا وجــود آن هــا بــرای فعالیــت دســتگاه تولیــد مثــل در مــردان نیــز ضروری اســت

هشتگـــــــ   h.هورمون محرک فولیکولی{ می باشد )Folicle stimulating( FSH( و )هورمون لوتئینی کننده Luteinizing Hormone( LH {

h ــون ــا هورم ــد ت ــک می کن ــی را تحری ــای بینابین ــد و LH یاخته ه ــهیل کن ــپرم را تس ــز اس ــا تمای ــد ت ــک می کن ــرتولی راتحری ــای س ــردان FSH یاخته ه در م
تستوســترون را ترشــح کننــد. همــان طــو رکــه می دانیــد تستوســترون ضمــن تحریــِک رشــد اندام هــای مختلــف بــه ویــژه ماهیچه هــا و اســتخوان ها، باعــث 

ــم شــدن صــدا، روییــدن مــو در صــورت و قســمت های دیگــر بــدن. ــه در مــردان می شــود، مثــل ب ــروز صفــات ثانوی ب

h ــتحکام ــی و اس ــد طول ــتخوان)افزایش رش 2 اس ــا(  ــد ماهیچه ه ــش رش ــه )افزای ماهیچ 1 ــده دارد: ــر گیرن ــای زی ــر روی یاخته ه ــترون ب ــون تستوس هورم
ــز پیشــین یاخته هــای LH ســاز هیپوفی 5 4 پوســت) رویــش مــو و ایجــاد جــوش صورت( ــم شــدن صــدا(  3 برخــی یاخته هــای حنجــره) ب  اســتخوان( 

یاخته های آزاد کنندۀ LH و FSH  در هیپوتاالموس 8 یاخته های اسپرم ساز  7 یاخته های پیکری اندام های جنسی  6
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هیپوتاالموس
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هورمون آزادکننده

تستوسترون

یاختۀ
بینابینی

زامه ساز لولۀ
 زامه

یاخته هــای بینابینــی ظاهــری بیضــی شــکل و کشــیده دارنــد. ایــن 

یاخته ها در خارج از لوله های اسپرم ساز واقع شده اند. 

بــا اثــر هورمــون آزادکننــده بــر هیپوفیــز پیشــین، ترشــح هورمــون 

LH و FSH افزایش می یابد.

هورمون FSH در لوله های اسپرم ساز نیز گیرنده دارد. 

اثــر  اسپرم ســاز  لولــٔه  بینابینــی  یاخته هــای  بــر   LH هورمــون 

می گذارد و ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند. 

اندازۀ هستۀ یاخته های بینابینی با یک دیگر متفاوت است.

غدۀ هیپوفیز نسبت به هیپوتاالموس در سطح پایین تری قرار دارد.

تستوســترون از طریــق اثــر بــر هیپوتاالمــوس بــر ترشــح هورمــون 

آزاد کننده اثر می گذارد.

ترکیبها    

هورمــون پروالکتیــن مترشــحه از هیپوفیــز پیشــین در تنظیــم فعالیت هــای دســتگاه تولیــد مثلــی آقایــان مؤثــر اســت. 1 ترکیب با فصل4 یازدهم: 
در تنظیم بازخورد منفی، افزایش ترشح یک هورمون یا تأثیرات آن باعث کاهش ترشح همان هورمون می شود و بالعکس. 2

ــن  ــد. در ای ــش می یاب ــز کاه ــتخوان ها نی ــد اس ــتحکام و رش ــزان اس ــد، می ــش یاب ــترون کاه ــون تستوس ــح هورم ــر ترش ترکیب با فصل 3 یازدهم:اگ
ــود.  ــم می ش ــتخوانی ک ــودٔه اس ــم ت ــت تراک حال


