
СПЕРМАТОГЕНЕЗА



Обект на лекцията

Да се представят процесите свързани със сперматогенезата

Протичане на митоза и мейоза

Информация относно сперматоцитогенеза, спермиогенеза и 

спермиация

Какво представлява сперматогенетичен цикъл и вълна

Фактори влияещи върху сперматогенезата



СПЕРМАТОГЕНЕЗА

• Репродуктивна функция на семенниците

• Инкреторна функция на семенниците 



СПЕРМАТОГЕНЕЗА

ПЪРВИЧНИ ПОЛОВИ КЛЕТКИ

СПЕРМАТОЗОИДИ

ЛЕКАРСТВЕНИ 

ПРЕПАРАТИ

ЕНДОГЕННИ И ЕКЗОГЕННИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ



КАРИОТИП ПРИ МЪЖ



Брой на ДНК молекули в хромозомата:

-(а) хромозомата преди репликацията съдържа единична ДНК 

молекула 

-(b) след репликацията, съдържа две хроматиди,всяка включваща в 

себе си единична двойноверижна ДНК молекула. 



профаза метафаза анафаза телофаза

МИТОЗА



Изображение на две хомоложни хромозоми, позиционирани една

върху друга и свързани заедно от синаптонемалния комплекс.
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I. Сперматогенеза

Сперматогенезата се осъществява в семенните каналчета и

включва клетъчни трансформации (сперматоцитогенеза, мейоза,

спермиогенеза и спермиация) на развиващите се зародишни клетки водещи

в крайна сметка до образуване на мъжките гамети (сперматозоидите).

За да се разбере сперматогенезата, е нужна детайлна информация относно

структурата и организацията на зародишния епител, структурата и

функцията на различните видове зародишни (герминативни) клетки,

ендокринните и паракринните клетки и механизми, интратестикуларната и

екстратестикуларната регулация на сперматогенезата.

Нормалните зародишни клетки трябва да се различават от дефектните,

дегенериралите и клетките с апоптоза.





Първични полови клетки (гоноцити)

Сперматогоний тип А

сперматогонии сперматогонии

Сперматогонии 

интеремедиен тип 

2бр

Сперматогонии 

интеремедиен тип 

2бр

Сперматогонии 

интеремедиен тип 

2бр

Сперматогоний тип В 4 бр Сперматогоний тип В 4 бр Сперматогоний тип В 4 бр

Сперматоцити 8 бр. Сперматоцити 8 бр. Сперматоцити 8 бр.

СПЕРМАТОЦИТОГЕНЕЗА

(размножаване, митози)

Растеж 
Сперматоцит І

Сперматогоний тип А Сперматогоний тип Асперматогоний тип А

покой



Сперматогенеза
Сперматоцитогенеза (пролиферация, размножаване)

Започва с началото на пубертета

Осъществява се в базалната част на семенните каналчета

Първичните клетки пресперматогонии (A0) – обезпечават основните клетки (stem 

cells) за да стартира клетъчните деления.

Митози и пролиферация на сперматогониите

В базалната част на стената на семенното каналче се различават три типа 

сперматогонии – тип А, интермедиерни сперматогонии и тип В

Няколко митози на сперматогониите водят до образуване на първични 

сперматоцити

Продължителност при 

различните видове

- бик ~21 дни

- коч ~18 дни

- жребец ~21 дни

Spermatocytogenesis
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Сперматоцит ІРастеж
Начало на първо

Мейотично делене 

(мейоза)

Мейоза

(Зреене)

Сперматоцити ІІ

Пресперматиди 2 бр. 

Преспермиди 

Сперматиди 4 бр.

Сперматобласти

Сперматозоиди 4 бр.

Удвояване на ДНК

двукратно уголемяване

Финал на първо мейотично 

делене –хаплоиден брой 

Хромозоми, но с по две 

хроматиди

Финал на второ мейотично 

делене – хаплоиден брой 

хромозоми с по една 

хроматида 

Спермиогенеза 

(преоформяне, 

диференциране)





Осъществява се в средната (адлуминална) част на стената

След мейоза първичните сперматоцити се превръщат във вторични

Фазата на сперматоцитите е най-продължителна, а тази на вторичните е само 1-

2 дни

След втората мейоза II вторичния сперматоцид се превръща кръгъл сперматид

Броята на хромозомите в гаметите е редуциран наполовина

(от диплоиден в хаплоиден)

Мейоза
Сперматогенеза

All chromosomes 

duplicate 

Reduction division

Equational division
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Сперматоцит ІРастеж
Начало на първо

Мейотично делене 

(мейоза)

Мейоза

(Зреене)

Сперматоцити ІІ

Пресперматиди 2 бр. 

Преспермиди 

Сперматиди 4 бр.

Сперматобласти

Сперматозоиди 4 бр.

Удвояване на ДНК

двукратно уголемяване

Финал на първо мейотично 

делене –хаплоиден брой 

Хромозоми, но с по две 

хроматиди

Финал на второ мейотично 

делене – хаплоиден брой 

хромозоми с по една 

хроматида 

Спермиогенеза 

(преоформяне, 

диференциране)





- ядро = главичка

- протоплазма = тяло и опашка

- центриоли = проксимална и дистална

- митохондрии = фибрили – централна

- апарат на  Голджи = акрозомата

ФАЗА НА ПРЕОФОРМЯНЕ



Осъществява се в средната (адлуминална) част на стената

Закръглените спематиди узряват и се превръщат в елонгирани сперматозоиди

ДНК се кондензира, образуват се акрозомите, тялото и опашката, и клетката 

става потенциално подвижна

Елонгираните сперматозоиди се придвижват в близост до лумена на сем. каналче

Спермиогенеза (диференциация)Сперматогенеза

Spermiogenesis
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Различават се четири фази на спермиогенезата (голджи фаза, фаза на 

оформяне на предната част, акрозомална фаза, фаза на узряване)



Четири фази на спермиогенезатаСперматогенеза

I. Голджи фаза: формиране на акрозомни

везикули

II. Cap - фаза: акрозомния везикул проминира

над ядрото на сперматида и започва да се 

образува опашка

III. Акрозомална фаза: сперматидното ядро и цитоплазмата

удължават, акрозомата покрива отпред ядрото

IV. Фаза на зреене: Митохондриите се събират около 

опашката и тя се формира напълно

- Малки везукили от апарата на Голджи нарастват 

и се превръщат в големи проакрозомни гранули

- Центриолите мигрират срещу акрозомните

везикули

- Апаратът на Голджи мигрира към каудалната част на 

клетката, дисталната центриола формира аксонемата

или опашката 

- От акрозомните везикули се разделят и се оформят две 

акрозомни мембарни и ензими

- Формиране на маншети в каудалната част на ядрото

- Шийката и пръстеновидната част са оформени, а по-късно се 

осъществява връзката между средната и основната част

- Постнуклеарната част се оформя от маншетите на микротубулите

- Пръстенът образува връзката между средната част и основната част



Овални сперматиди 
HE_B_I_40x_130607_PawlowC_8



Овални сперматиди с акрозомни везикули 
HE_B_I_40x_130607_FeivelT_4



Кондензирани кръгли/овални 

сперматиди”



Елонгирани сперматиди



Елонгирани сперматиди





Сперматогенеза

Финалната фаза на сперматогенезата при което се отделят зрели сперматозоиди от

герминативния епител в семенното каналче. Процесът се управлява от

сертолиевите клетки.

Следствие на взаимодействие и коопериране между интермедиалните нишки и

цитоплазмените тубули на сертолиевите клетки елонгираните неподвижни

сперматозоиди се придвижват до ръба лумена на семенните каналчета

Спермиация

Зрелите сперматозоиди затварят техните интерцелуларни мостове, нарушават

контакта до герминативния епител и стават свободни клетки, наречени

сперматозоиди.

Малка част от сперматидите с кумулирани РНК гранули, и по-малко

митохондрии, липидни капки и мембрани се отделят, образувайки така

нареченото резидуално тяло.

Отделените зрели сперматозоиди се транспортират до епидидимиса с помощта на

тестикуларната течност секретирана от сертолиевите клетки. В надсеменника

сперматоздоидите стават подвижни.

Sertoli

cells

Residual 

body

Cytoplasmic

droplet



Периода от деленето на сперматогониите от тип “А” до отделянето на  

сперматозоиди в  семенното каналче - сперматогенеза

Серия от стъпки за превръщане на сперматогонията в сперматозоиди

Генерации на зародишни клетки са клетки от един и същ тип, разположени на едно 

място в семенния епител.

Ако внимателно се изследват серийните напречни сечения на семенни канали, ще се 

открие, че сперматозоидите се диференцират в отделни асоциации. Тези асоциации 

на зародишните клетки се означават като етапи (стадии) на сперматогенезата и те 

варират по брой и продължителност при различните видове. Всяка асоциация от 

сперматозоиди е класифицирана като стадий на семенния епителен цикъл.

Сперматогенетичен цикъл (цикъл на семенен епител) се определя като времето, 

необходимо за повторно появяване на същия  стадий в даден пункт от семенното 

каналче.

ЦИКЪЛ НА СЕМЕННИЯ ЕПИТЕЛ (СПЕРМАТОГЕНЕТИЧЕН ЦИКЪЛ)



Асоциации от развиващите се герминативни клетки, които представят различни 

стадии от цикъла на семенния епител (‘gonia=сперматогоний, 1º cyte=първичен 

сперматоцит, 2ºcyte=вторичен сперматоцид, ‘Tid=незрял сперматид, ‘Tid-m=зрял 

спепрматид). Напречни на семенното каналче, различни стадии на цикъла на 

епител. На този пример се демонстрират 3 стадия (I, IV, and VIII); (Senger, 2003).



Интервалът от време, необходим за появата на 1 пълна серия от клетъчни асоциации 

в една точка на семенното каналче, се нарича продължителност на цикъла на 

полусеменния епител. Броят на стадиите в рамките на сперматогенетичния цикъл и 

броят на циклите, необходими за завършване на сперматогенезата, варират в 

различните видове.

Продължителността на цикъла е уникална за всеки вид - бик - 13.5 дни; коч - 10.1 

дни; жребец - 12.2 дни; нерез - 8.3 дни, заек -11 дни.

единичен цикъл на зародишния епител при бик = 13.5 дни

При бик зародишните клетки трябва да преминат през 4.5 цикъла на зародишния 

епител за да достигнат до елонгирани сперматозоиди.

Така 13.5 X 4.5 = 61 дни е продължителността на спрематогенезата при бика

Сперматогенетичен цикъл





Цикълът на семенния епител е подобен на университетския.

Всяка година първокурсници (сперматогония) влизат, а абсолвентите 

(сперматозоиди) се дипломират (пристигат в лумена). Всеки клас е аналог на 

поколение зародишни клетки, намиращи се в семенния епител



Колебанията (подреждането) на сперматогенезата в надлъжна посока 

на семенното каналче се  обозначава  - спермогенетична вълна.

Или разстоянието между два еднакви стадия се нарича сперматогенна 

вълна.

Едно семенно каналче може да съдържа множество пълни вълни

Сперматогенетична вълна

По време на вълната, всеки стадий на епитела се осъществява преход към 

по-напреднал етап.

(Например стадий I на тубулите, преминава в стадий II, стадий две от своя 

страна преминава в стадий III и т. н. )

По този начин мястото на спермиация по продължение на каналчето се 

променя непрекъснато, създавайки "вълна" на освобождаване на 

сперматозоидите по дължината на тубула. Има спираловиден характер.  За 

отделните  разплодници е различна – бик – 10 mm.



Обща продължителност на 

сперматогенезата при различни видове



Функционални особености на мъжките полови 

органи 

• Надсеменници

– Резервоар на сперматозоди

– Моторна функция

– Секреторна функция

– Зреене на сперматозоидите

– Електрически пълнеж

– Елиминиране на сперматозоидите

• Семепроводи

– Транспортна

• Допълнителни полови жлези



ЗРЕЕНЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

- Процес при който те стават годни за оплождане

- В семенното каналче - липсва самостоятелна подвижност

- В главата на надсеменника - незначителна

- В опашката на надсеменника - голяма подвижност - 32%

- В семепровода - висока - 71%

-Тук получават отрицателен ел. пълнеж 

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПЕРМАТА



ЗРЕЕНЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

- изчезване на цитоплазматичната капчица

-промяна в големината, формата и ултраструктурата на акрозомата

-промени в плазмената мембрана – гликопротеините, антигенна 

ризница – способност за преживяване в женските и мъжките полови 

органи

- модификация на мембаранните протеини

- добавяне на нови мембранни протеини

- реорганизация на клетъчната мембрана 

- промяна на процесите на обмяна на веществата

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПЕРМАТА



Характеристики на тестиса и спермопродукция при полово зрели животни

Фактори влияещи върху сперматогенезата

Сезон и температура на околната среда

Възраст 

Полов режим, честота на покриване

Технологии на отглеждане

Хранене 

Болести 

Други 



Фактори влияещи върху сперматогенезата

Сезон и температура на околната среда

- Бик - топлите месеци – отрицателно въздействие

- Жребец - пролет – положителен ефкт

- Коч и пръч – размножителен сезон (от юли до ноември) - positive effect

- Нерез – чувствителен към топлинен стрес

Високи температури - бик

June July Aug Sept

Poor quality

Semen

Abnormal sperms

Топлинен стрес нерез 



Средна възраст (месеци) настъпване на пубертета и развъдната зрелост

Възраст на животните

Вид пубертет развъдна зрелост

бик 7-18                                   16-18

Коч 6-9                                     12-18

Нерез 5-8                                      9-10

Жребец 10-24                                 30-36  

Развъдният мениджмънт изисква включването на полово зрели 

животни

Полов режим (честота) – в началото положителен ефект, но 

изтощаването води до нарушаване на качествата на семенната течност.

Технологии на отглеждане - осветление, свеж въздух, открити площи,

- положителен ефект, докато адинамията има негативен ефект върху

сперматогенезата.

Хранене – балансираните дажби имат положителен ефект,

недохранването или прехранването – негативен ефект .

Болести – инфекциозни и неинфекциозни - негативен ефект.

Фактори влияещи върху сперматогенезата



• Светлинен ден - удължаване – засилва 

сперматогенезата – птици, заек, жребец, котарак

• Едностранна кастрация – останалия тестис нараства и 

компенсира липсващия

• Масажи на тестисите – 15 мин.,  хладка вода

• Вътрешна телесна температура- в коремната кухина 

/крипторхид/ - сперматогенезата не се осъществява

• t˚ над 40˚С – спират сперматогенезата

• Радиоактивно лъчение – негативен ефект

Други

Фактори влияещи върху сперматогенезата


