
 

Erkekler�n üreme s�stem�nde bulunan test�slerde meydana gelen üreme hücres�ne sperm den�lmekted�r.

C�nsel b�r �l�şk� durumunda b�r erkekten ortalama 100,000,000 �le 200,000,000 m�lyon sperm sayısı

bulunmaktadır. B�l�nd�ğ� üzere bu m�lyonlarca spermden sadece b�r tanes� döllenme �şlem�n� yapmaktadır.
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Sperm�n Yapısı 

Baş, boyun ve kamçı kısmı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. 
Sperm�n yapısı �çer�s�nde bulunan baş kısmında çek�rdek bulunmaktadır. Çek�rdeğ�n �çer�s�nde erkeğ�n

genet�k özell�kler�n� taşıyan 23 kromozom bulunmaktadır. Sperm�n yapısı �çer�s�nde yer alan 23 kromozom X

ve Y kromozom olarak ayrılmaktadır. Bu kromozomlar c�ns�yet bel�rlemede rol almaktadır. X kromozomu kız

çocuğunu, Y kromozomu �se erkek çocuğu meydana get�r�r.

Ayrıca sperm�n baş kısmında akrozom bulunmaktadır. Akrozom, çek�rdeğ�n hemen üztünde yer alan bu yapı

�çer�s�nde golg� ve l�zozom g�b� organeller� barındırmaktadır. Bazı b�yoloj� kaynaklarında bu yapıya galea
kap�t�s den�lmekted�r. Ayrıca akrozom �çer�s�nde s�nd�r�m enz�mler� �çeren kesec�kten oluşmaktadır. En temel

görev� �se yumurta hücres�n�n zarını er�tmekle görevl�d�r.

Sperm�n yapısı �çer�s�ndek� m�tokondr� organel� orta bölümde yer

almaktadır. M�tokondr� sprem hücres�nde ürett�ğ� ATP enerj�s� �le kamçının

yapısını oluşturan m�krotübüller�n hareket�n� sağlamaktadır.

Sperm�n yapısı �çer�s�nde yer alan kamçı �se sperm hücres�n�n döllenmey�

gerçekleşt�reb�lmes� �ç�n yumurta hücres�ne doğru hareket etmes�n�

sağlamaktadır. B�r sperm hücres� olumlu koşullar altında dak�kada 3 mm kadar hızla �lerleye b�lmekted�r.

Ayrıca Kamçının üzer�nde onu koruyan plazma zarı bulunmaktadır.
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Üreme olayının meydana gelmes� �ç�n sperm sayısı büyük önem taşımaktadır. Erkeklerde sperm üret�m�

ergenl�k denen yaş dönem� �le başlar yaşlılık evres�nde azalır. Erkeklerdek� kısırlık problem� tamamen sperm

sayısının azlığından ve sperm�n kal�tes�zl�ğ�nden kaynaklanmaktadır. Sperm sayısı ve sperm kal�tes�n�

arttıkmak �ç�n farklı t�bb� yöntemler bulunmaktadır.

100 gram sperm �çer�s�nde bulunan maddeler

25 m�l�gram Kals�yum 

14 m�l�gram Mangan 

14 m�l�gram Ç�nko 

13 m�l�gram B-7 V�tam�n� 

53 m�l�gram C V�tam�n� 

224 m�l�gram Fruktoz şeker� 

Öneml� m�ktarda Kükürt
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