
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Erkek üreme s�stem�nde test�sler (erbezler�), ep�d�d�m, men� kesec�kler�, prostat, boşaltım kanalı, men� (sperma sıvı, ejakülat, sem�nal sıvı) g�b�

organlar bulunmaktadır. Ancak b�yoloj� kaynaklarında ve m�ll� eğ�t�m müfredatında ele alınan erkek üreme s�stem� test�sler, yardımcı bezler ve pen�s
olmak üzere 3 kısıma ayrılmaktadır.

Erkek Üreme S�stem�

Test�sler

Erkekler�n eşey bezler� olarak adlandırılan test�sler �k� adett�r ve yapılarında test�s torbaları (skrotum) bulunmaktadır.

Erkek üreme s�stem�nde bulunan test�sler�n en temel görev �se hormonların salgılanmasını sağlamak ve erkek üreme hücres� olan spermler�n

üret�lmes�n� sağlamaktır.

Embr�yonun gel�ş�m evres�nde karın boşluğunda yer alan test�sler, doğum sonra test�s torbalarında yer alırlar.

Test�sler�n test�s torbaları olan skrontumlarda yer alması sperm üreteb�lmeler� açısında öneml�d�r. Neden� �se

spermler�n vücut sıcaklığında üret�lememeler�d�r.

Her test�s yapısında kıvrımlı sem�n�fer tüpçükler bulunmaktadır. Bu sem�n�fer tüpçükler�n arasında dağılmış

durumunda leyd�ng hücreler� bulunur. Bu yapılar testosteron hormonu salgılamaktadır.

Sem�n�fer tüpçükler�n yapısında leyd�ng hücreler� dışında sperm ana hücreler�de bulunmaktadır. Bu sperm ana

hücreler� spermatogenez �le sperm oluşumunu sağlamaktadır.

Spermatogenez (Sperm Oluşumu)
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Test�sler�n �çer�s�ndek� sem�n�fer tüpler�n �çer�s�nde yer alan sperm ana hücreler� 2n kromozomludur.

2n kromozomlu bu hücrelere spermatogonyum den�lmekted�r.

Ergenl�ğe er�şmem�ş erkeklerde spermatogonyum hücreler� m�toz bölünme �le çoğalmaktadır.

Ergenl�ğe er�şm�ş erkek b�reyde �se bell� b�r dönem daha m�toz bölünme �le çoğalmaya devam eder.

Büyüyüp gel�şen spermatogonyumlar bell� b�r olgunluktan sonra mayoza hazır hale gel�r.

Bu hücreler �se artık spermatogonyum olmaktan çıkar b�r�nc�l spermatos�t adını alırlar.

2n kromozomlu spermatos�tler mayoz bölünmeye Mayoz Bölünme ve Evreler�uğrar ve mayoz 1 evres�n�n sonunda n

kromozomlu 2 yen� hücre meydana gel�r. Meydana gelen bu yen� hücrelerede spermatos�t den�lmekted�r.

İk�nc�l spermatos�tler mayoz bulunmanın 2 evres�n�n sonunda �se n kromozomlu 3 spermat�t oluşur.

Sağlıklı eş�t büyüktek� spermat�tler eş�t m�ktarda s�toplazma ve genet�k materyal �çermekted�r.

Gel�şen spermat�tler sem�n�fer tüpçükler� terk ederek depo ed�lmek �ç�n ep�d�d�m�s kanalına geçer.

Ep�d�d�m�s kanalında 20 gün boyunca bekleyen spermat�tler farklılaşarak hareket ve döllenme yeteğ� kazanır. Döllenme yeteneğ� kazanmış spermat�t

hücreler�ne sperm den�lmekted�r.

Sem�n�fer tüpçüklerde bulunan sertol� hücreler� spermler�n beslenme ve korunma görev�n� gerçekleşt�rmekted�r.

Gel�ş�p olgunlaşan sperm hücreler� ep�d�d�m�sten vas deferense kısmına geçer.

Ves deferense kanalı sperm hücreler�n�n üretra �let�lmes�n� sağlamaktadır. Üretraya ulaşan sperm hücreler� �se buradan dışarı atılır.
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Sperm Yapısı

Erkek üreme s�stem�nde yer alan sperm hücreler� baş, orta kısım ve kamçı kısımlarından oluşmaktadır.

Sperm�n baş kısmında 23 kromozoma sah�p b�r çek�rdek bulunmaktadır.

Sperm�n baş kısmının en uç noktasında �çer�s�nde s�nd�r�m enz�mler� bulunan akrozom adı ver�len yapı bulunmaktadır.

Akrozom �çer�s�nde bulunan s�nd�r�m enz�mler� yumurta zarının er�t�lmes�nde görev almaktadır.

Sperm�n orta kısmında �se bol m�ktarda m�tokondr� bulunmaktadır.

Orta kısımda bulunan m�tokondr�ler�n ATP üret�m� �ç�n kullanılır.

M�tokondr�’n�n ürett�ğ� ATP enerj�s� sperm�n kamçı kısmında bulunan m�krotübüler tarafından kullanılarak hareket etmeler� sağlanmaktadır.

Spermler�n kamçı kısımları sayes�nde sperm hareket edeb�l�r ve yumurta hücres�ne doğru g�deb�l�r.

Yardımcı Bes�nler

Erkek üreme s�stem�nde yer alan yardımcı bezler, spermler�n hareket etmeler�n� ve beslenmeler�n� sağlayan sem�nal sıvıları üreten bezlerd�r. Pek�

sem�nal sıvılar nelerd�r? Prastat vez�, sem�nal kesec�k ve Cowper bez� sem�nal bezlerd�r.

Prostat bez�nde bulunan az m�ktarda baz�k özell�ğe sah�p olan sıvısı, spermler�n ortamının nötrleşmes�nde rol almaktadır.
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Prostat bez�n�n bu özell�ğ� sayes�nde sperm�n yumurtayı döllemes� �ç�n uygun ortam hazırlanmış olunur.

Prostat bez� �drar keses�n�n altında üretrayı saracak şek�lde yer alır.

Sperm�n atılması esnasında protastın çevres�nde yer alan kaslar �stems�z olarak kasılır ve sperm�n üretraya

boşaltılırken �drarın da üretya geç�ş� engellen�r. Böylel�kle prostat bez� sperm� �le �drarın aynı anda çıkmasını

engellem�ş olur.

Pen�s

Erkek üreme s�stem� arasında yer alan pen�s ç��leşme organıdır.

Spermler, yardımcı bezler�n salgıladığı sem�nal sıvılar ve �drar pen�s yardımıyla dışarı atılmaktadır.

Erkek Üreme S�stem�n� Kontrol Eden Hormonlar
Erkek üreme s�stem�n� kontrol eden 3 adet hormon bulunmaktadır. Bunlar;

1. FSH (fol�kül uyarıcı hormon)

2. LH (lüte�nleşt�r�c� hormon)

3. Androjenler (testesteron)

Fol�kül uyarıcı hormon (FSH) ve lüte�nleşt�r�c� hormon (LH) bey�nde bulunan h�pof�z bez�nden salgılanmaktadır. Testesteron (androjenler ) �se test�s

�çer�s�nde bulunan leyd�ng hücreler� tarafından salgılanmaktadır.

H�pof�z bez� tarafından salgılanan FSH hormonu test�slerde sperm oluşumunu uyarır ve sperm oluşumunu olarak adlandırılan spermatogenez� başlatır.

H�pof�z bez�nden salgılanan LH hormonu �se test�sler�n yapısı �çer�s�nde bulunan leyd�ng hücreler�n� uyararak testesteron salgılanmasını sağlamaktadır.

Leyd�ng hücreler� tarafından salgılanan testesteron hormonu, sperm oluşumu olan spermatogenez� ve erkek b�reylere a�t b�r özell�k olan kıllanma, ses

kalınlığı g�b� �k�nc� eşey özell�kler� ortaya çıkarmaktadır.

FSH ve LH hormonu hem erkek hemde d�ş� üreme s�stem�nde yer alan hormonlardır.
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye ulaşab�l�rs�n�z...

  

Yen� B�yoloj�

http://www.yenibiyoloji.com/spermin-yapisi-1637/
http://www.yenibiyoloji.com/sperm-olusumu-spermatogenez-1959/
http://www.yenibiyoloji.com/spermin-yapisi-1637/
http://www.yenibiyoloji.com/sperm-olusumu-spermatogenez-1959/
http://www.yenibiyoloji.com/spermatogenez-1645/
http://www.yenibiyoloji.com/spermatogenez-1645/
http://www.yenibiyoloji.com/disi-ureme-sisteminin-kisimlari-ve-gorevleri-1742/
http://www.yenibiyoloji.com/bunlari-biliyor-musunuz-biyoloji-ile-ilgili-ilginc-bilgiler-1922/
https://www.facebook.com/yenibiyoloji/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/yenibiyoloji/
http://www.yenibiyoloji.com/author/admin/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromo.dev662321.app654881&hl=tr&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1



