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Gametogênese Humana

Processo de formação e desenvolvimento das células germinativas

especializadas – os gametas (espermatozoide e ovócito).

 Células haploides (n): apresentam metade do número de cromossomos

presentes nas células somáticas (células diploides – 2n).

 Espermatogênese: sequência de eventos pelos quais as espermatogônias

são transformadas em espermatozoides maduros.

 Ovogênese ou Ovulogênese: sequência de eventos pelos quais as ovogônias

são transformadas em ovócitos maduros.



• Meiose I – uma célula diploide origina duas células
haploides

• Meiose II – cada uma das células haploides divide-se
originando, cada uma delas, duas células haploides.

Então, na meiose (I e II), a partir de uma célula
diploide formam-se quatro células haploides.
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Gametogênese Humana

Gametas: células reprodutivas, haploides, que se unem para formar a célula
inicial de um novo indivíduo, o zigoto, que é diploide.

A produção de gametas ocorre nas gônadas.

As gônadas masculinas são os testículos e as femininas, os ovários.
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Gametogênese Humana

Embora sejam células que diferem em diversos aspectos, a gametogênese
masculina — espermatogênese — e a feminina — ovogênese ou
ovulogênese — são compostas pelas mesmas três fases:

 Multiplicação

 Crescimento

 Maturação

A espermatogênese apresenta ainda uma quarta fase, denominada
diferenciação ou espermiogênese.
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Gametogênese Humana

Multiplicação

Consiste em uma sequência de mitoses que resulta no aumento do número 
de células germinativas.

As células resultantes  recebem  o nome geral de gônias:

 as femininas são as ovogônias.

 as masculinas são as  espermatogônias.



Fases da Gametogênese Humana:

Gametogênese Humana

Crescimento

As gônias crescem em tamanho e passam a ser chamadas citos primários
ou citos I (ovócitos I e espermatócitos I).

Maturação

Os citos primários entram em meiose e:

 como resultado da meiose I, surgem os citos II;

 os citos II passam pela meiose II, originando as ovótides (óvulo e
corpúsculos polares) e espermátides;

As espermátides passam ainda por um processo final de diferenciação e
atingem seu estágio final de formação.



Gametogênese Humana
Fases da Gametogênese Humana:

- Espermatogênese:

Multiplicação
Crescimento
Maturação
Diferenciação

- Ovogênese:

Multiplicação
Crescimento
Maturação
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EspermatogêneseEspermatogênese
Processo responsável pela formação dos gametas 
masculinos (espermatozoides) nas gônadas (testículos)
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Espermiogênese
As mudanças durante a espermiogênese envolvem transformações da espermátide esférica a espermatozóide maduro:

1) formação do acrossoma (reserva de enzimas) a partir do Complexo de Golgi,

2) mudanças nucleares,

3) desenvolvimento do flagelo,

4) reorganização do citoplasma e de organelas celulares, como as mitocôndrias que migram para a região do flagelo.
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Espermatozóide

Espermiogênese humana
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Gameta masculino
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A espermatogênese pode ser dividida em quatro fases ou períodos.

1- Período multiplicativo ou germinativo (P.G): caracterizado pelas divisões
celulares das espermatogônias por mitose; nesse período todas as células são
diploides (2n). Obs: Células germinativas primordiais (2n): surgem nos testículos
na fase final do desenvolvimento embrionário – originam espermatogônias por
mitose; as espermatogônias ficam inativas até o início da puberdade.

2- Período de crescimento (P.C): enquanto algumas espermatogônias se
multiplicam (E!), outras crescem, duplicam seus cromossomos e transformam-se em
espermatócitos I (2n), sem haver divisão celular.

3- Período de maturação (P.M): caracterizado pela divisão meiótica dos
espermatócitos I, formando, ao final da meiose I, os espermatócitos II e, ao final da
meiose II, as espermátides. De cada espermatócito I formam-se, ao final do
processo, quatro espermátides, que são haploides (n).

4- Período de diferenciação ou espermiogêne (P.D): caracterizado pela
diferenciação de espermátides em espermatozoides, sem divisão celular e com
modificações profundas na célula (surgimento do flagelo e do acrossomo).

Fases ou períodos da espermatogênese



Espermatogênese

Período de multiplicação das 
espermatogônias

Inicia-se na puberdade sob estímulo da 
testosterona

Formação  Espermatócitos 1ºs

Ocorre a meiose e a formação de 4 
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Formação  2 espermatócitos 2ºs (meiose 
I) e 4 espermátides (meiose II)
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Diferenciação das 
espermátides e formação dos 

espermatozóides.

Espermátides
(n)
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