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Qual a principal diferença entre células diploides e haploides
Gametogenesis é o processo de produção de gametas. Thermogenesis é o nome dado ao processo de gametogenesis onde os gametes masculinos são produzidos, esperma. Ovogenesis é o nome dado ao processo de gametogenesis onde as mulheres jogam, os ovócitos são produzidos. → Como e
onde a gametogenesia ocorre? A Gametogenesis ocorre fundamentalmente através dos processos de divisão e maturação de gametas. De células diploides, mitose e meio processos produzem gametas aploides. A gametogênese feminina ocorre nos ovários. Gatogênese masculina, testículos. É
importante notar que os processos de divisão e maturação das células ocorrem dentro dos túbulos semi-ferosos. Leia também: Diferença entre mitose e mezzose → Espermatogenese O processo de gametogênese no homem, ou seja, o processo de formação e desenvolvimento de espermatozóides, é
chamado de espermatogênese. Sobre a oitava semana de gestação, o embrião masculino tem células germinativas que no futuro geram espermatozóides. No entanto, perto da puberdade, essas células sofrem transformações estimuladas por hormônios sexuais e formam espermatogônios. Os
espermatos são produzidos por células germinativas através de mitose. Os espermatos podem ser classificados no tipo A e B. Eles produzem novos espermatozóides ao longo da vida do indivíduo através do processo de mitose. Esta fase é chamada de fase de multiplicação. Tipo Os espermatozóides
B produzem espermatozóides através do processo de polimento. Cada esperma produz um esperma. O espermatozóide tipo B, durante a fase de intérfase da parte média, origina espermatofitos primários. Esta é a fase de crescimento. Neste processo, o espermatogão tipo B aumenta no tamanho, e a
multiplicação do material genético ocorre. Então esses espermatozóides geramapós cruzar a primeira divisão que ocorre no processo de interseção. Sperms II, após cruzar a segunda divisão que ocorre no processo de midsection, dar origem ao esperma. A fase correspondente aos dois períodos de
divisão celular que dão origem ao esperma é chamada de fase de maturação. Os espermatozóides são células haploides (n = 23 cromossomas) e a metade atual dos cromossomas apresentados na célula original, que era uma célula diploide (2n = 46 cromossomas). Quatro espermatozóides são
produzidos por cada esperma. Então os espermatoides passam por algumas transformações e dão origem a espermatozóides. Esta última fase é chamada de espermagênese. Na espermogeneese, os espermatoides passam por um processo de diferenciação morfológica, dando origem a um escroge
e celular, espermatozóide. Tem também uma cabeça, onde o seu núcleo é, e uma região, chamada de tranoma, contendo enzimas que ajudam no processo de fertilização. Mesmo atrás da cabeça, há mitocôndrias, que fornecem a energia necessária para que esta célula se mova. Quando a
espermagênese é concluída, espermatozóides são liberados à luz de túbulos seminiferosos. Este processo é chamado de esperma. Spermatogenesis é o processo de produção de gametas no homem. Ovogenesis é o processo de produção de gametas na mulher. Leia também: O que é fertilização? →
Ovogenesis Ovogenesis é o processo de produção de gametas femininas. Este é um processo que começa novamente na vida embrionária, ao contrário da espermatogênese, que começa perto da puberdade. O processo de divisão celular para mitose ocorre em células germinativas em torno da
sétima semana de gestação, produzindo ovogonias. Então, no segundo trimestre da gestação, as ovogonias começam o processo da metade da seção, sendo chamado oPrimário. No entanto, este processo cessa antes do nascimento, durante a prosa i, e continua apenas a partir da ovulação. a
primeira ovulação ocorre no início da puberdade. Acredita-se que as mulheres nasceram com todos os seus ovócitos primários, cerca de dois milhões. No entanto, alguns estudos sugerem que, de fato, de células-tronco, novos gametas podem ser formados na mulher adulta. Os ovócitos primários
permanecem em repoo dentro de estruturas chamadas folículos até a ovulação, quando completar a primeira divisão meiotic. a ovulação ocorre em cada ciclo menstrual da mulher, ao longo de sua vida reprodutiva, que continua até cerca de 50 anos, uma fase chamada menopausa. em cada ciclo,
cerca de 50 folículos são estimulados a continuar seu desenvolvimento, no entanto, apenas um ócito primário completo a primeira divisão meiotica, outros sofrem de apoptose (morte celular). ovócito secundário e um corpuscle polar surgem no final da primeira divisão meiotic. Então começa a segunda
divisão meiotic, mas há uma nova fase de repoo, que começa na fase de metafase ii e permanece até que a fertilização do ovócito secundário ocorre de um espermatozóide. a ovocia, após a sua libertação do ovário, permanece válida por cerca de 24 horas. A fertilização ocorre, ovócito dá origem ao
ovo e um segundo corpuscle polar. Vale a pena notar que os corpuscles formados são degenerados. se não houver fertilização, o ócito sofre autolise (processo com o qual uma célula é espontaneamente autodestruída) que ocorre fertilização, folículos que romperam a forma do ócito o corpo luteal, que
produz os chamados hormônios da gravidez, ou seja, hormônios responsáveis pela manutenção da gravidez no primeiro período: estrogênio e progesterona. este papel é realizado pela placenta após o segundo mês de gravidez. se a fertilização não acontecer,A luz degenera. Leia também:
Menstruação, o que é e como isso ocorre? → Diferenças entre espermatogênese e ovogênese Os processos de espermatogênese e ovogênese têm as seguintes diferenças: Na honogênese, o processo de divisão celular não ocorre da mesma forma, então uma célula grande, um único gamet (ócito), e
as outras células formadas, tamanhos menores e chamados corpuscles polares, são degeneradas. Já no processo de espermatogênese, quatro gametas são eventualmente formados. O processo de ovogênese, até que se trate da produção de gameta maduro, não é contínuo, apresentando grandes
períodos de interrupção. Isso não ocorre na espermatogênese, sendo este um processo contínuo. O processo de ovogênese é fechado em torno de 50 anos do indivíduo, em uma fase conhecida como menopausa. A espermatogênese ocorre praticamente durante toda a vida do indivíduo, produzindo
gametas maduros. → Exercícios resolvidos na gametogenesis Pergunta 1 - (PUC-Campinas) Os seguintes números representam os processos de gametogenesia em animais. Supondo que seja gametogenesia humana, é correto concluir que: a) células com 46 cromossomas existem apenas no
período 1. b) as divisões meióticas ocorrem nos períodos 2 e 3.c) de um espermatozóide, dois espermatozóides primários são formados. d) cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário. (c) A fertilização ocorre durante o período 4. Resolução: letra d. No final da primeira divisão meioítica, o
ovócito primário dá origem a um ovócito secundário e um corpuscleo polar. O corpo polar posteriormente degenera. Pergunta 2 - (PUC-Campinas) O diagrama seguinte representa as fases da gametogênese. (a) duas mitoses sucessivas. b) dois meios sucessivos. c) uma mitose e meio. (d) metade I e
metade II. e) metade e mitose. Resolução: letra d. Os casos apresentados na figurametade I, em que ocorre a primeira divisão celular, e metade II, em que a segunda divisão celular ocorre. De uma única célula, quatro novas emergem. Eles vêm aí. qual é a principal diferença entre células diploides e
haploides
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