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Gametogenezą (z grec. gamete – żona; gametes – mąż) nazywamy proces powsta-
wania oraz rozwoju specjalnej populacji komórek, które określamy gametami lub
komórkami rozrodczymi.

Spermatogeneza

Pierwotne komórki płciowe – gonocyty w życiu płodowym dzielą się wielokrotnie
i ostatecznie w formie uśpionej, umiejscawiają się pomiędzy komórkami podpórko-
wymi kanalika nasiennego. Światło kanalika aż do około 7 roku życia jest zamknię-
te. W okresie dojrzewania płciowego komórki te dzielą się i przekształcają, co pro-
wadzi do wytworzenia plemników. Proces ten nazywa się spermatogenezą. Obej-
muje ona dwa etapy: spermatocytogenezę (ryc. 3-1), w wyniku której dochodzi do
zredukowania o połowę liczby chromosomów, i spermiogenezę, w następstwie któ-
rej spermatyda przekształca się w komórkę o specyficznym kształcie – plemnik. 

Wyróżniamy następujące postacie komórek cyklu spermatogenicznego (ryc.
2-2): spermatogonie, spermatocyty I rzędu, spermatocyty II rzędu, spermatydy,
plemniki. 

S p e r m a t o g o n i e są to komórki kuliste o średnicy 9–15 µm, z dużym jądrem
bogatym w chromatynę oraz niewielkim rąbkiem cytoplazmy z pojedynczymi mi-
tochondriami i innymi organellami komórkowymi. Spermatogonie połączone są
mostkami cytoplazmatycznymi i dzięki temu dzielą się synchronicznie. W wyniku
6 podziałów mitotycznych powstają 64 komórki. Wyróżniamy spermatogonie A
i B. Spermatogonie A dzielą się na spermatogonie ciemne (dark) – Ad i spermato-
gonie jasne (pale) – Ap.

Komórki Ad stanowią rezerwę dla rozplemu następnych pokoleń komórek (ko-
mórki macierzyste), a spermatogonie Ap, dzieląc się kilkakrotnie, mitotycznie, two-
rzą spermatogonie B. Spermatogonie B przesuwają się ku światłu kanalika, wzra-
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Ryc. 3-1. Schemat spermatogenezy.
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Ryc. 3-2. Przekształcanie się spermatydy w plemnik (spermiogeneza).
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stają i przekształcają się w ten sposób w spermatocyt I rzędu. Są to komórki duże,
o średnicy 25 µm, z owalnym jądrem i bogate w organelle komórkowe.

S p e r m a t o c y t y  I  r z ę d u przystępują do podziału mejotycznego. Mejoza
składa się z dwóch kolejnych podziałów, które prowadzą do redukcji liczby chro-
mosomów do połowy. Po pierwszym podziale redukcyjnym powstają dwa s p e r -
m a t o c y t y  I I  r z ę d u. Są to małe komórki z haploidalną liczbą chromosomów.
Komórki te bardzo szybko przystępują do drugiego podziału mejozy (podział wy-
równawczy, ekwacyjny) i ostatecznie powstają 4  s p e r m a t y d y monowalentne
(1 n).

W procesie spermiogenezy (ryc. 3-2) spermatyda przekształca się w p l e m n i k.
Zmianom podlega zarówno jądro komórkowe, jak i cytoplazma. Proces spermioge-
nezy można podzielić na 4 okresy (stadia):

1) stadium Golgiego,
2) stadium czapeczki,
3) stadium akrosomalne,
4) stadium dojrzewania.

Jądro przesuwa się do bieguna komórki, spłaszcza się i wydłuża oraz zmniejsza
swą objętość. Chromosomy ulegają kondensacji, chromatyna tworzy zbite, równo-
legle ułożone blaszki. Zanikają pory jądrowe. Nadmiar otoczki jądrowej zwija się
w fałd. Aparat Golgiego przesuwa się na zewnątrz bieguna jądra. W pęcherzykach
diktiosomów pojawiają się początkowo pojedyncze ziarenka, które stopniowo zle-
wają się w ziarno akrosomalne. Ziarno przekształca się w pęcherzyk akrosomalny,
który w formie czapeczki akrosomalnej nasadzony jest na jądro. Centriola dzieli
się. Centriola bliższa pozostaje przy jądrze, a druga centriola, dalsza, odsuwa się
i przekształca we włókno osiowe witki i na końcu wstawki tworzy pierścień dalszy.
Mitochondria wydłużają się i w obrębie wstawki wytwarzają osłonkę mitochon-
drialną.

Plemnik ma niewiele cytoplazmy. Jej nadmiar zostaje usunięty w formie ciałek
resztkowych w procesie, który nazywa się spermiacją.

Cykl spermatogenetyczny u człowieka trwa 74 dni. Dla poszczególnych komó-
rek wynosi:

– spermatogonie Ap – 18 dni
– spermatogonie B – 9 dni
– spermatocyty I rzędu – 23 dni
– spermatocyty II rzędu – l dzień
– spermatydy – 23 dni

Przeciętny czas, jaki potrzebny jest plemnikowi na przebycie drogi od światła
kanalika nasiennego, przez system przewodów wyprowadzających, do ejakulacji
wynosi średnio 12 dni (najkrócej l doba, najdłużej 21 dni).

Według Brinstera teoretycznie, u szczura, z jednej komórki macierzystej linii
spermatogenetycznej może powstać 4096 plemników. Ostateczna liczba jest jednak
mniejsza, gdyż wskutek apoptozy ginie 25–50% komórek.
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Budowa plemnika

Plemnik (spermatozoa, spermia) jest specyficzną pod względem kształtu i budowy
komórką (ryc. 3-3). Ma około 60 µm długości i składa się z dwóch zasadniczych
części: główki i ogona (witki). 

Główka plemnika ma kształt spłaszczonej gruszki o wymiarach: 4,5 µm długo-
ści i 2,5–3,5 µm szerokości. Zawiera skondensowane jądro w formie chromatyny ją-
drowej o jednorodnej gęstości elektronowej. Drugim składnikiem główki jest akro-
som. Pokrywa on 2/3 przedniej powierzchni jądra i występuje w formie spłaszczonej

Ryc. 3-3. Schemat plemnika uwzględniający jego budowę submikroskopową.
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czapeczki akrosomalnej. Czapeczka akrosomalna składa się z dwóch błon akroso-
malnych – zewnętrznej, leżącej blisko błony komórkowej, i wewnętrznej. W ze-
wnętrznej błonie akrosomu znajduje się galaktozylotransferaza, a w błonie we-
wnętrznej – akrozyna, fosfataza kwaśna, hialuronidaza oraz neuraminidaza. Otoczka
jądrowa jest ciągła w górnej części główki i ściśle przylega do skondensowanej
chromatyny jądrowej. W dolnej części główki otoczka jądrowa jest porowata i po-
krywa płytki dołek implantacyjny, tj. miejsce, w którym główka łączy się z ogonem
plemnika.

Ogon (witka) składa się z czterech części: szyjki, wstawki, odcinka głównego
witki i odcinka końcowego witki. Szyjka zbudowana jest z dwóch centrioli oraz
9 segmentowych kolumn przechodzących, w dalszym odcinku, w 9 grubych włó-
kien wstawki i witki. Wstawka jest odcinkiem zawartym między szyjką a pierście-
niem dalszym. Ma on 5–7 µm długości i 1 µm grubości. Wstawka zawiera leżące
w środku włókno osiowe, które składa się z 9 par mikrotubuli ułożonych obwodo-
wo i jednej pary zlokalizowanej centralnie. Na zewnątrz każdej pary mikrotubuli
obwodowych leży włókno grube. Średnica włókna maleje wzdłuż witki. We wstaw-
ce pomiędzy błoną komórkową a włóknami grubymi znajduje się osłonka (pochew-
ka) mitochondrialna ze spiralnie, gęsto ułożonymi mitochondriami. Odcinek głów-
ny witki, o długości około 4–5 µm i grubości 1 µm, zawarty jest pomiędzy pierście-
niem dalszym a odcinkiem końcowym. Składa się on z włókna osiowego, włókien
grubych, na zewnątrz których znajduje się okrężna osłonka włóknista. Odcinek
końcowy witki o długości 5–7 µm i grubości 0,1 µm zawiera odcinki końcowe po-
dwójnych mikrotubul otoczonych błoną komórkową witki. Zarówno akrosom, jak
i witka plemnika zawierają liczne białka cytoszkieletu. W akrosomie występuje nie-
spolimeryzowana aktyna (alfa-spektryna) oraz wimentyna, a w witce miozyna i tu-
bulina.

Główka plemnika zawiera informację genetyczną przekazywaną następnemu po-
koleniu, wstawka plemnika stanowi swoiste centrum energetyczne. Energia po-
trzebna główce do ruchu plemnika dostarczana jest z licznych mitochondriów w tej
części umiejscowionych. Witka dzięki swoistym białkom kurczliwym, między in-
nymi spermiozynie, flaktynie, zapewnia ruch postępowy plemnika oraz właściwą
orientację plemnika przy zbliżaniu się do komórki jajowej.

Plemniki są produktem (efektem) holokrynowego wydzielania kanalików krę-
tych jądra.

Liczba wytwarzanych w ciągu życia człowieka plemników jest ogromna. W jed-
nej porcji nasienia uzyskanego w czasie wytrysku (ejaculatio) znajduje się około
100 milionów plemników, ale może ich być znacznie więcej. Wartości te są jeszcze
większe u niektórych zwierząt. W ejakulacie koguta, o objętości 0,1–0,7 ml, znaj-
duje się 3,3–4,2 mld plemników, indyka – do 5,5 mld. Objętość ejakulatu knura
wynosi 200 ml. Baran wytwarza przeciętnie około 2 mld plemników i jest zdolny
zapłodnić dziennie 40 owiec. Ejakulat buhaja wystarcza do sztucznego zapłodnie-
nia 40 krów. Teoretycznie, w ciągu 10 lat aktywności reprodukcyjnej, jeden buhaj
może być „ojcem” 30 tys. cieląt.

U człowieka wytwarzanie plemników odbywa się w dwóch jądrach, z których
każde ma 800–1200 kanalików nasiennych, o długości około 30–70 cm.


