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 Genital sistemi əmələ gətirən strukturlar mənşə olaraq 

qonadlar, çıxarıcı kanallar və xarici genital orqanlar kimi 

qruplaşdırılır.  

 Fenotipik olaraq cinsiyyət differensasiyası 6 –cı həftənin 

sonlarından başlayır. 

 3-cü ayda cinsi differensasiya tamamlanır 



 Genital orqanların əsası 5-ci mamalıq 

(hestasyon) həftəsində qoyulur. 

 5ci həftədə ara mezodermadan 

diferensasiya olunmamış (bipolyar) 

qonadlar, mezonefrotik axacaq (Volf 

axacağı) və paramezonefrotik (Müller 

axacağı) axacaqlar əmələ gəlir. 



 



 Diferensasiya olunmamış qonad 

mezonefronun yaxınlığına urogenital 

qabarcığın qalınlaşmasından əmələ 

gəlir ki, primordial germ 

hüceyrələri bura miqrasiya edir. 

 Primordial germ hüceyrələrinin 

embiogen kök hüceyrələri ilə sıx 

əlaqədə olduğu aşkarlanmışdır. 



 Cinsiyyətin diferensasiya etməsi 7-ci mamalıq həftəsindən 

başlayır.  

 Y xromosomunda yerləşən SRY geninin təsiri ilə xayalar 

formalaşır. 

 WNT və DAX1 genləri isə qadın cinsinin formalaşasına 

cavabdehdir. 



SRY geni 

 Y xromosomunun qısa qolunda Yp11.3 sahəsində yerləşir. Tək 

ekzonludur, 897 cüt nukleotiddən qurulmuşdur. 

 TDF (testis determing factor) zülalını kodlaşdırır. 

 Ovulyasiyadan sonrakı 41-44-cü günlərdə aktivləşir və 52-ci 

günədək mövcud olur. 

 Genin mutasiyasında XY genotipli qadın formalaşır (Swyer 

sindromu) 

 Genin X xromosuna translokasiyası zamanı XX genotipli kişi 

formalaşır (De la Chapelle sindromu) 



 Xayanın formalaşmasına başlanğıc verən qonadda öncə 

xaya qapısına yaxın bir yerdə primordial germ 

hüceyrələri kümələşərək rete testis əmələ gətirir. Bu 

kümələşmiş testikulyar kök hüceyrələr həyat boyu 

spermatogenezə başlanğıc verəcək germ hüceyrələrin 

yenilənmə mənbəyi kimi xidmət edir.  





 SRY/Sox9 geninin təsiri ilə sölom epiteli hüceyrələrinin 

bir qismi Sertoli hüceyrələrinə çevrilir. 

 Xayanın formalaşmasının əsas tənzimləyicisi Sertoli 

hüceyrələridir. 

 Qonaddakı digər hüceyrələrin, o cümlədən Leydiq 

hüceyrələrinin differensasiyasını Sertoli hüceyrələri 

təmin edir. 

 

 



 8-ci həftədən Leydiq hüceyrələrinin diferensasiyası ilə 

testosteron sintez olunmağa başlayır. Testosteron sintezi 

12-ci həftədə genital orqanların əmələ gəlməsi isə 

azalır. 

 8-ci həftədə SRY geninin təsiri ilə pre-Sertoli 

hüceyrələrində Tgfβ ailəsinə aid olanMüller inhibəedici 

faktor sintez olunur. 



 



 Testosteronun təsiri ilə mezanefrotik axacaqlardan (Volf 

axacaqları) duktus deferenslər formalaşır 

 Müller axacaqları qadınlarda fallopi boruları, uşaqlıq və 

uşaqlıq yolunun yuxarı 1/3-ni formalaşdırır. Kişilərdə isə 

antimüllerian faktorun təsiri ilə geri sorularaq, qalıq 

şəklində appendix testis və prostatic utrikul qalır 

 3-cü ayda mezonefritik kanalın davamı olan duktus 

deferensin distal hissəsindən toxum kisəcikləri, 

sonundakı endoderm mənşəli pelvik uretradan isə 

prostat vəzi və bulbouretral vəzilər formalaşır. 

 



 



Xayaların enməsi 

 Transabdoinal enmə - insulin like hormon 3 

 10-15-ci həftələr 

 Inguinoskrotal enmə - androgenlər 

 25-35-ci həftələr 



 



Embriogenez Mamalıq həftəsi 

Volf kanalı formalaşır 2-4 

Germ hüceyrələri miqrasiya edir 4-6 

Seminifer tubullar formalaşır 

Leydiq hüceyrələri əmələ gəlir 

6-8 

AMH sintez olunur 

Müller axacaqları geri sorulur 

8-10 

Xarici genital orqanların 

maskulyarizasiyası 

10-12 

Fetal xaya inguinal kanaldadır 

Penil uretra formalaşmışdır 

12-14 

İlk spermatoqonlar əmələ gəlir 14-16 

Bətndaxili testosteron piki 16-18 

Xayala xayalığa enir 28-40 



Xayanın anatomiyası 



Xayanın histoloji quruluşu 

 



Seminifer tubullar 

 Xaya parenximasının  

80%-i 

 Ümumi 1200 s.t. 

 Ümumi uzunluqları – 720 m 

 İki qat hüceyrə 

 Germinal epitel 

 Spermatogenez 

 Sertoli hüceyrələri 

 



Sertoli hüceyrələri 

 Embrional dövr – Müller inhibə edən faktor 

 Yetkin dövr – Androgen birləşdirici zülal (ABP – androgen 
binding protein), İnhibin, transferrin 

 Funksiyaları 

 İnkişafda olan spermatogen hüceyrələri dəstəkləmək, qorumaq 
və bəsləmək 

 Spermiogenezin sonunda spermatidlər tərəfindən atılan qalıq 
hissəciklərin faqositozu 

 Yetkin spermatidlərin aktin yığılmalarla seminifer tubul 
mənfəzinə hərəkətini asanlaşdırmaq 

 Seminifer tubulların mənfəzindəki mayeni protein və ionlarla 
zənginləşdirmək 

 Qan-testis baryerini təmin etmək 



İnterstisial sahə 

 Xaya toxumasının 12-15%-i 

 Leydiq hüceyrələri (10-20%) 

 Bağ toxuması 

 Kapilyarlar 

 Limfa damarları 



Leydiq hüceyrələri 

 Yetkin insanda 200x10² Leydiq hüc 

 Yetkin Leydiq hüceyrələri 

LH təsirindən mezenxim hüceyrələrindən 

Əmələ gəlirlər 

 Hamar endoplazmatik şəbəkə və  

Mitoxondrilərlə zəngin yuvarlaq hüc. 

 Funksiyası 

 Xolesteroldan 

testosteron sintezi 



Leydiq hüceyrələrində Testosteron 

sintezinin molekulyar mexanizmi 

 



Sintez olunmuş testosteron 

 Endokrin yolla plazmaya, parakrin yolla seminifer tubul 
mənfəzinə sekresiya olunur. 

 98% birləşmiş 

 54 % serum albumini lə 

 44% cinsi hormon bağlayıcı qlobulinlə 

 2 % sərbəst 

 Funksiyaları 

 Cinsi diferensasiya 

 Qonadotropin sintezini azaltmaq 

 Spermatogenez 

 İkincili cinsi əlamətlərin inkişafı 

 



Spermatogenez 

 I faza: Diploid germinal hüceyrələrin differensasiyası və 

mitotik proliferasiya – Spermatogoniya fazası 

 II faza: Tetraploid rüşeym hüceyrələrinin meyotik 

bölünməsi – Spermatosit fazası 

 III faza: Haploid rüşeym hüceyrələrinin transformasiyası 

və yetkin spermatozoidlərin yaranması – spermatid 

fazası - SPERMİOGENEZ 



 



Spermetogenez. Kinetika. 

 I Meyoz – 1-3 həftə 

 FSH 

 II Meyoz – 1-2 gün 

 Testosteron 

 Ümumi spermatogenez – 60 gün 

 Gündəlik spermatozoid istehsalı -125 milyon 

 1200 spermatozoid/1 ürək döyüntüsü 



Spermiogenez 
 I faza: Holci fazası 

 II faza: Başın formalaşması 

 III faza: Akrosom fazası 

 IV faza: Yetişmə fazası 



Spermatogenzin hormonal tənzimi 

 



Spermatogenezin yerli 

tənzimi 

 Testosteron 

 Böyümə faktorları 

 Sitokinlər 

 İnterferon 

 Tumor nekroz faktor (TNF) 

 Interleykin 

 Leykoz inhibə faktor (LİF) 

 Makrofaqları inhibə edən faktor (MİF) 

 Kök hüceyrə faktoru 



Yetkin spermatozoid 
 Başı – 3.1 µm x 5.1 µm 

 Haploid nüvə 

 Akrosom (dəyişilmiş holci aparatı)  

 Spermisin (hialurinidaza, korona-penetrating enzim, aerosin) 

 Quyruğu - 50 µm 

 Orta hissə - Mitoxondiral qılaf 

 Əsas hissə aksial filament 9+2 

 Son hissə 



Yetkin spermatozoidlərin 

testikulyar transportu 

 Bazal membrandan seminufer tubul mənfəzinə 

spermatozoidlərin miqrasiyası Sertoli hüceyrələri 

tərəfindən tənzim olunur 

 Spermatozoid xaya artımına immotil halda daxil olur 

 Transtestikulyar spermatozoidlərin hərəkəti: 

 Mənfəzdaxili mayenin təzyiqi 

 S.t. Mieloepitelial yığılmalar 

 Ağlı qişanın yığılmaları 

 Efferent borucuqların kirpikcikləri 



Spermatozoidlərin 

hərəkətlənməsi 
 Spermatozoidlər hərəkət və mayalandırma qabiliyyətinin epididimdə 

əldə edir. Bu proses 12 gün ərzində baş verir. Ortalama 700 milyon 

spermatozoid xaya artımında saxlanılır. 

Hərəkətlənmə 

•Efferent kanal  0% 

•Epididim başı  3% 

•Epididim gövdəsi  42% 

•Epididim quyruğu 60% 

Mayalandırma qabiliyyəti 

•Epididim başı  1% 

•Epididim gövdəsi  63% 

•Epididim quyruğu  92% 



Toxum mayesi 

 10% spermatozoid 

 25% prostat mayesi 

 Turş pH – 6.5-dən az 

 PSA, sink, sitrat turşusu, fosfotaza, spermin 

 PSA – 5 20 dəq ərzində spermanın likefaksiyası 

 60% toxum kisəcikləri mayesi 

 Qələvi pH- 7-dən çox 

 Koaqulyasiya faktorları, prostoqlandinlər, fruktoza 



 



Eyakulyasiyanın fiziologiyası 

  Emissiya 

 Epididim quyruğu və duktus deferensin yığılmaları hesabına – 

Simpatik aktivlik 

 Eyakulyasiya 

 Periuretral və çanaq dibi əzələlərinin yığılması hesabına – Simpatik 

– Pudental sinir 

 Sİdiklik boynunun qapanması – Simpatik aktivlik 



 




