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Spermatogenesisهي عملية يتم فيها أنتاج النطف /(Spermatozoa والتي تصنع عن طريق )

،  Meiosisواألختزالي Mitosisبعملية األنقسام الخيطي Spermatogonial stem cellsخاليا 

( والتي تنتج منها خاليا تسمى 2n) Spermatogoniaالخاليا التي بدأ بهذه العملية تسمى 

Spermatocytes(2n ) من خالل األنقسام الخيطي ثم تتحول األخيرة الىPrimary 

spermatocytes(2n تنقسم هذه الخاليا باالنقسام األختزالي األول لتعطي خليتين من )Secondary 

spermatocyte(1n ) تنقسم األخيره باألنقسام األختزالي الثاني لتعطي كل خلية منها خليتين تسمى

Spermatids (1n ) تخضع هذه الخاليا للنضجMaturation لتتحول الى خاليا نطفة ناضجهSperm  

(Spermatozoa.) في كل عملية قذفحيث تكون هذه العملية مستمرة وخصبة ejaculation  ينطلق

 ويوضح الشكل في االسفل مراحل هذه العملية.مليون حيوان منوي  051-011حوالي 

 Steps of sperm production and maturation ةالنطف ونضج مراحل تكوين 

 

Gametogenesis هي عملية أنتاج خاليا جنسية ذكرية ناضجة بعملية تسمى /Spermatogenesis 

وأنتاج خاليا ( Testes  seminiferous tubules) ،Epididymisحيث تحصل هذه العملية في 

ضرورية  ،تعد هذه العمليةOvaryوتحصل هذه العملية في  Oogenesisجنسية أنثوية ناضجة بعملية تسمى 

على الرغم من  deathحتى الموت Pubertyللتكاثر الجنسي حيث يستر حصول هذه العملية من البلوغ 

  .male infertilityحصول نقص أو زيادة في أنتاج الحيامن بمرور العمر أعتمادا على درجة خصوبة الذكر

Spermatocytogenesis / هي أحد انواع أو اشكال عمليةgametogenesis  وتنتج من تكوين

Spermatocyte  وفي هذه العملية تكون خالياspermatogonium  واقعه بالقرب من قاعدة االنبوب

 P.S( لتنتج خليتين من خاليا Mitosisوالتي تنقسم اعتياديا ) Seminiferous tubuleالمنوي

(Diploid)حو مركز االنبوب وتعاني انقسام اختزالي لينتج عنها خليتين كل منها احادية تتحرك الخلية االخيره ن

وهذا االنقسام يعد ضروريا  Sermatidsوالتي تنقسم مرة اخرى لتعطي  S.Sالمجموعة الكروموسومية تسمى 

 للتنوع الوراثي.
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 Cross section of seminiferous tubuleمقطع مستعرض في االنبوب المنوي 

 

Spermiogenesis / في هذه العملية يبدأSpermatid  بتكوين ذيلTail  في أحد أطرافه والذي ينشأ من

( حيث تترسب وتتكاثف حوله المايتوكوندريا لتزويده Axonemeالذي يسمى) basel bodyالجسم القاعدي 

ثية عن طريق نوع خاص بالتراصف ويبدو عالي الكثافة حيث يبدأ تراصف المادة الورا DNAبالطاقه كما يبدأ 

كما  Acrosomeكما تتراصف جسيمات كولجي فوق النواه لتكون  Protaminesمن البروتينات يسمى 

جاهزة لكنها غير قادرة على  Spermatozoaتقوم خاليا سرتولي بالتهام االجسام المتبقية وبذلك تكون 

 التالي يوضح الشكل النهائي للنطفة بعد عملية النضج. والشكل.الحركة

 

Spermiation هي عملية تحرير /Spermatozoa  الناضجة بواسطة خاليا سرتوليsertoli cells  الى

الواقعه في الجزء المركزي للنبيب المنوي تنقل بعدها الحيامن الى منطقة البربخ  Lumenمنطقة 

Epididymis بذلك تصبح الحيامن متحركة وقادرة على األخصاب ضمن السائل المنوي و 

 

/ خاليا جسدية تحمي وتغذي الخاليا الجنسية في األنيبيبات المنوية وتقع بالقرب Sertoli cellsخاليا سرتولي

وتخلص  تحفيز عملية نضج الحيامنقاعدة النبيب وطرفها االخر يمتد الى التجويف الداخلي تعمل على من 

قبل انطالقه الى التجويف الداخلي ومن ثم  ي من بقايا السايتوبالزم والعضيات االخرىرأس الحيوان المنو

 اكتمال عملية النضج داخل البربخ.
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seminiferous tubes  

 

seminiferous tubeule  

 leydig cells  
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Spermatozoa&spermatid 

 
 Spermatogonia&sertoli cell  

  


