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SISTEMA URNARI 
· Òrgans que participen: formació + evacuació  orina 

· 2 Ronyons  Pelvis renal  Urèter  Bufeta urinària  Uretra  Meat urinari 
 

1) RONYONS 
 SITUACIÓ 
 

· Situats als dos costats del abdomen  Dorsolumbars 
· L’esquerra més alt que el dret. 

·Cara posterior: es recolza a la paret adominal posterior músculs poses major , 
quadrat dels lloms i transvers de l'abdomen de cada costat. 

·Cara anterior: recoberta pel peritoneu (òrgans retroperitoneals) .  
- A través de l' membrana peritoneal , els ronyons es relacionen amb els 
òrgans intraabdominals. 

Ronyo dret Ronyo esquerra En el pol superior 
dels dos ronyons hi 
ha la gl. suprarenal 
que queda immersa 
en una càpsula 
adiposa. 

· Vena cava inferior 
·2n porció duodè 
·Fetge 
·Angle hepàtic del colon 

·Arteria aorta abdominal 
·Estomac 
·Pàncrees 
·Angle esplènic del colon 
·Melsa(bazo) 

  

 INNERVACIÓ I IRRIGACIÓ 
 

· Innervació  Nervis renals  
- Origen: Ganglis  celíacs, que son estructures nervioses del Sistema nerviós 
autònom simpàtic. 

· Aquest formen el plexe renal  entren als ronyons amb les artèries renals 
(regulen el fulxe sanguini renal) 
 
· Irrigació: 
· Molt abundant en relació al pes, es deu a la funció depuradora de la sang. 

· Art. Aorta abdominal  Art. Renals D i E Hilio Renal (pedicle renal) 
·  Arteries aporten un 20 i 25% de sang en repòs. 

· El retorn venós per  Venals renals D i E  vena cava inferior. 
 

 MORFOLOGIA EXTERNA 
 
· A cada ronyó es distingeix :  pol superior/ un inferior. 

· Dos cares: l'anterior / la posterior 
· Dues vores: l'extern o lateral convex / el medial o intern còncau  

-  presenta en la seva porció central l'hil renal, aquest és una ranura per on 
entren i surten nervis, vasos limfàtics, vasos arteriovenosos i la pelvis renal 
- aquests últims constitueixen el pedicle renal que es disposa de la següent, 
de davant a darrere: vena renal, artèria renal i pelvis renal. 

  
· Embolicant íntimament al parènquima renal es troba: 

 Primer la càpsula fibrosa la càpsula adiposa l'aponeurosis renal 
 

 MORFOLOGIA INTERNA 
 
1 Seno renal: 

· Cavitat que es forma a continuació del hilio renal 
· Conte: - Arteries i venes renals(segmentaries i interlobulars) 

- Branca principal del plexe renal 
- Vies urinàries interrenals 

       · Els Calzes menor/major + Pelvis renal  Rodegen i immobilitzen  estructures 
  
2 El parènquima renal: 

· Part del ronyó que assegura les seves funcions. 

· Constituït per les  nefrones, cadascuna amb una porció en l'escorça i una 
altra a la medul·la renal. 

  
3 L'escorça renal: 

· Zona del parènquima situada immediatament per sota de la càpsula fibrosa 
· Aspecte llis, vermellós i un gruix aproximat d'1 cm  

· S’allarga entre les piràmides formant  columnes de Bertin. 

· En l'escorça i les columnes  corpuscles renals i els conductes contornejats 
de les nefrones, a més dels vasos sanguinis més fins. 

  
4 La medul·la renal: 

· Color marró i textura estriada, consta de 8 a 18 estructures còniques 
· Les anomenades piràmides renals o de Malpighi 
· Els vèrtexs, dirigits cap al si renal, es denominen papil·les 
 
· Piràmides 
 

Ases de Henle 

Conductes col·lectors 

Conductes papil·lars 

Conductes microscopis que 

formen part de la nefrona 
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 LES NEFRONES 
· En funció de la posició podem distingir: 

- Neurones corticals (80%) 
- Neurones yuxtamedulars(20%) 

· Cada nefrona esta formada per: corpuscle renal i túbul renal 

· Corpuscle renal + Glomèrul  Capsula de Bowman 

 Capsula de bowman: 
· Els capil·lars glomerulars estan rodejats per la capsula 

· Paret visceral: contacta amb els capil·lars membrana de filtració  
·Paret parietal:  
· En el corpuscle es produeix: 

- Filtració del plasma sanguini 
- Formació del filtrat glomerular 
  

 Arterioles: 

· Af + Ef  constitueixen el pol vascular del corpuscle 

· Oposat i trobem  pol urinari 
 

 Túbul renal: 
· Neix després de la capsula de Bowman 
· Presenta 4 segments diferents 

· Rodejat per  red de capil·lars peritubular 
· Funció: Concentra el filtrat fina aconseguir una orina ajustada a les 

necessitats homeostàtiques de la sang. 
 
(a) TUBUL CONTORCIONAT PROXIMAL: 
· Continuació del corpuscle renal  
· Epiteli cuboïdal simple i vora amb microvellositats( agmenta capacitat 
d’absorció) 
· Funció: reabsorbir 80% del filtrat glomerular 
 
(b) NANASA DE HENLE: 
· Dos branques 
· Descendent: 

- Continuació del túbul proximal 
- S’introdueix a la piràmide medul·lar, més o menys depenen del 
tipus de nefrona 

· Ascendent: 
- Torna al còrtex renal. 

· En la porció ascendent de la nansa de Henle de les nefrones 
yuxtamedulares, es distingeix el segment prim seguit del segment gruixut, 

Art. Renal 

Seno renal 

Columnes reals 

Art. Eferent 

Art. Segmentaries 

Art. Interlobulars 

Art. Arciformes 

Art. Interlobulillares 

Vasos Rectes 
(acompanyen nansa) 
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aquest últim presenta un epiteli cuboide simple, a diferència de la resta 
de la nansa que es caracteritza per un epiteli escamós simple.  
Aquestes nanses llargues creen un gradient de concentració de sodi en 
l'interstici de la medul · la renal (major concentració salina com més a 
prop de la papil ·) que fa possible la formació d'escassa orina concentrada 
quan el cos necessita estalviar aigua) 

 
(c) TÚBUL DISTAL: 
· Epiteli cuboïdal simple 
· Conté cèl·lules amb receptor d’hormones  antiiuderica i aldosterona. 
· Seguit de la branca ascendent de la nansa 
· Un tros de la porció inicial es situa entre les arterioles aferent i eferent 

- La confluència d’aquestes forma  aparell juxtaglomerular 
(cèl·lules especialitzades reguladores de la taxa de filtració)  

 
(d) TUBUL COLECTOR: 
· Unió de diversos túbuls distals de diferents nefrones 

· Un conjunt forma  Conducte papil·lar  calze menor 
· Aquest conductes s’allarguen des del còrtex fins la papil·la renal( a 
traves de tota la piràmide) 
· Conté cèl·lules intercalades que intervenen en la homeòstasis de la sang. 

 

2) VIES URINARIES 
 INTRARENALS: CALZES I PELVIS RENAL 
 
Són el conjunt de canals excretores que condueixen l'orina definitiva des de la 
seva sortida del parènquima renal fins a l'exterior del ronyó. 
 
Els calzes menors: 
· Estructures visibles macroscòpicament, en forma de copa, 
· Situats en el si renal 
· Recullen l'orina procedent dels conductes papil·lars que desemboquen a la 
papil·la renal (vèrtex foradat de cada piràmide medul·lar). 
· A cada ronyó hi ha tants calzes menors com piràmides, és a dir entre 8 i 18 
aprox. 
  
Els calzes majors:  
· En nombre de 2 a 3 per ronyó. 

· Condueixen l'orina dels calzes menors a la pelvis renal. 
La pelvis renal: 
· Es forma per la unió dels calzes majors 
· Reservori amb capacitat per 4-8 cm3   d'orina 
· Té activitat contràctil que contribueix a l'avanç de l'orina cap a l'exterior.  
· Té una porció intrarrenal, situada a el si renal i una porció extrarenal, a partir 
de l'hil, que es fa progressivament més estreta fins continuar amb l'urèter 
 

 EXTRARENALS: URÈTERS, BUFETA I URETRA 
 

 Urèters: 
· Trajecte abdominal: els urèters descendeix verticalment, recolzats sobre 
la paret muscular abdominal posterior (al llarg del múscul psoes). 
· Recoberts pel peritoneu  
· En penetrar a la cavitat pèlvica, creuen els vasos ilíacs comuns iniciant-se 
el seu trajecte pèlvic. 
·  A continuació 

- l'home, els urèters passen per sota dels conductes deferents 
- En la dona ho fan per sota de les artèries uterines.  

· Finalment els dos urèters arriben al fons vesical on s'aboquen, travessen 
la paret vesical seguint un trajecte oblic de dalt a baix i de fora endins.  

- Aquest trajecte explica l'absència de reflux vesicoureteral quan 
la bufeta està plena, i es pot considerar una veritable vàlvula 
fisiològica. 

 
· La paret dels urèters consta de tres capes:  
(a) La mucosa: que recobreix la llum del tub 
(b) La muscular intermèdia: composta per cèl·lules musculars llises amb 

activitat contràctil 
(c)  La serosa: externa constituïda a base de fibres conjuntives 
 

 Bufeta urinària 
· La bufeta urinària és un òrgan muscular buit situat a la cavitat pèlvica 
· És un reservori d'orina amb capacitat màxima fisiològica de fins a 800 ml 
· Quan està buida , la bufeta adopta una forma triangular de base ampla 

situada cap enrere i cap avall el fundus 
· El cos vesical s'estreny cap endavant coincidint en la seva vora anterior 
amb la part superior de la símfisi púbica . 
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Espai triangular 
denominat: 
trígon vesical  

 · La cara superior ( sobre la qual es recolza l'úter en la dona ) és 
lleugerament còncava , 
 · Plena: la cara superior forma una cúpula que sobrepassa la símfisi 
púbica. 

 · Al fundus vesical  tres orificis: 
- dos ureterals  
- l'orifici uretral, punt de partida de la uretra  

· La capa muscular de la paret vesical està constituïda 

per una potent xarxa de fibres musculars llises múscul detrusor 
(permeten una contracció uniforme deaquest òrgan).  

- Està revestida interiorment per la mucosa i submucosa . 
  

 Uretra 

· L'orifici uretral i l'inici de la uretra estan  envoltats per dos esfínters :  

- un control involuntari  feixos del múscul pubovesical 

- un control voluntari  fibres del múscul transvers profund del 
perineu que forma part del diafragma urogenital . 

 
 
La uretra femenina és un conducte d'uns 3-4 cm .  
· Destinat exclusivament a conduir l'orina .  
· Neix a la cara inferior de la bufeta , descendeix descrivint un trajecte 
lleugerament còncau cap endavant , entre la símfisi púbica per davant i la paret 
vaginal per darrere 
· Desemboca en el meat uretral extern 
de la vulva , entre el clítoris per davant i l'orifici vaginal per darrere .  
· Poc abans del meat , la uretra travessa el múscul transvers profund del perineu 
que constitueix el seu esfínter extern , de control voluntari . 
 
La uretra masculina té una longitud d'entre 20-25 cm repartits en diversos 
segments : 
1 Uretra prostàtica , segment d'uns 3- 4cm de longitud i 1 cm de diàmetre 
que travessa la pròstata . 
2 Uretra membranosa d'1 cm aprox . de longitud , que travessa el múscul 
transvers profund del perineu , l'esfínter voluntari del conducte . 
3 Uretra esponjosa , que es disposa a tot el llarg del cos esponjós del 
penis , fins al meat uretral . 
 

 SISTEMA ENDOCRÍ 
 GLANDULA ENDOCRINA I D'HORMOMA 
 
· Les glàndules endocrines estan formades per una cèl·lula o per un grup de 
cèl·lules secretores 

· Rodejades per teixit conjuntiu  els proporciona vasos sanguinis, capil·lars 
limfàtics i nervis 

· La part secretora de la glàndula  epiteli especialitzat 

- modificat per produir secrecions i productes secretats  hormones 
 
· Hormona: substància química secretada per una cèl·lula o grup que exerceix 
efectes fisiològics sobre altres cèl·lules de l’organisme en concentracions molt 
baixes. 
· Hi ha hormones generals o circulants que difonen des de l'espai extracel·lular a 
l'interior dels capil·lars 

- són transportades per la sang a tots els teixits de l'organisme 
- actuant només en aquelles cèl·lules que posseeix receptors específics 
per elles i s'anomenen cèl·lules diana.  

- A aquest tipus d'hormones  d'hormones endocrines 
 

· A més, diversos òrgans contenen teixit 
endocrí que, tot i que no constitueix una 
glàndula endocrina per si mateix, forma 
part de l'estructura de l'òrgan en qüestió.  

 
 
 

· Les glàndules endocrines i el teixit endocrí  el Sistema Endocrí. 
· La ciència que s'ocupa de l'estructura i funcions de les glàndules endocrines i del 
diagnòstic i tractament dels desordres del sistema endocrí es diu Endocrinologia. 
 
 

· Les glàndules endocrines del 
cos humà inclouen: 
- la hipòfisi o glàndula 
pituïtària 
- la glàndula tiroide 
- les glàndules paratiroides 
- les glàndules suprarenals 
- la glàndula pineal. 

-  l'hipotàlem 
-  l'estafa, el cor 
- el pàncrees 
- l'estómac 
-  el fetge 
- l'intestí prim 
- els ronyons 

- els ovaris i els 
testicles, 
- la placenta 
- cèl·lules del 
teixit adipós o de 
la sang com els 
limfòcits 
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 EIX HIPOTÀLEM – HIPOFISARI 
 
· La hipòfisi és una petita glàndula es troba dins de la cadira turca de l'esfenoide. 
· Està unida a l'hipotàlem per l'anomenat tija de la hipòfisi o infundíbulo. 

 - la hipòfisi es divideix en 2 porcions: 
  
1 Hipòfisi anterior o adenohipòfisi(ocupa el 75% del pes total de la glàndula) 

· La seva part secretora està formada per teixit epitelial especialitzat, com 
succeeix amb les altres glàndules endocrines. 

2 Hipòfisi posterior o neurohipòfisi 
· Formada per teixit nerviós ja que conté axons i terminals axonals 
corresponents a unes 5000 neurones situades en uns nuclis especialitzats 
l'hipotàlem. 

· Aquests axons tenen el seu suport  cèl·lules pituicitos (similars a la glia) 
· Gairebé tota la secreció de la hipòfisi és controlada per l'hipotàlem 
 

 HIPOTALEM 
 
· Estructura nerviosa situada a la base de l'encèfal , per sota del tàlem 
· Constituït per múltiples conjunts de neurones formant diversos nuclis 
· És un centre receptor de senyals procedents de moltes zones de l'encèfal i 
també d'òrgans interns , de manera que experiències emocionals , doloroses o 
estressants causen canvis en la seva activitat . 
· L’hipotàlem controla el sistema nerviós autonòmic i regula la temperatura 
corporal , la fam , la set , la conducta sexual i les reaccions defensives com la por 
o la ràbia . 

· En ell es troben uns grups de neurones especials que sintetitzen  8 hormones 
 - amb la funció de regular la secreció d'hormones de la hipòfisi anterior , i 
també altres grups de neurones especials que sintetitzen 2 hormones que 
posteriorment són transportades fins a la neurohipòfisi on són alliberades 
a la sang . 

· De manera que l'hipotàlem i la hipòfisi en conjunt regulen pràcticament tots 
els aspectes del creixement , el desenvolupament, el etabolismo i l'homeòstasi 
de l'organisme .  
· Podem dir que l'hipotàlem , la hipòfisi i els seus teixits diana formen una unitat 
funcional complexa . 
 

· Hi ha unes neurones especials en uns nuclis específics de l'hipotàlem que 
sintetitzen i secreten les hormones alliberadores i hormones inhibidores  
· Controlen la secreció de l'adenohipòfisi , facilitant o inhibint , respectivament 
· La comunicació entre la hipòfisi anterior i l'hipotàlem s'efectua a través de petits 
vasos sanguinis que procedeixen de l'hipotàlem i van a desembocar en els 
sinusoides ( tipus especial de capil·lars ) hipofisiaris , 

-  proporcionant una connexió vascular directa entre l'hipotàlem i les 
cèl·lules endocrines de la hipòfisi anterior .  
- Aquests gots de comunicació entre hipotàlem i adenohipòfisi 

constitueixen  el sistema portal hipotàlem - hipofisari .  
- D'aquesta manera, les hormones alliberadores i inhibidores de 
l'hipotàlem passen als capil·lars hipotalàmics i són transportades per la 
sang directament als sinusoides de la hipòfisi anterior des d'on es posen 
en contacte amb els diferents tipus de cèl·lules de la adenohipòfisi per 
facilitar o inhibir la seva funció secretora . 

· Cada tipus d'hormona adenohipofisària té el seu corresponent hormona 
hipotalàmica d'alliberament i algunes tenen també la corresponent hormona 
hipotalàmica d'inhibició 
 

Hormones alliberadores Hormones inhibidores 

· la tirotropina (TRH) 
· de les gonadotropines (GnRH) 
· la corticotropina (CRH) 

· de la prolactina (en éssers humans no 
està clara l'existència d'una hormona 
alliberadora específica de la prolactina), 
· (GHRH) de l'hormona del creixement 
· Somatostatina, GHRH de l'hormona 
del creixement que també pot inhibir la 
Prolactina 
· la tirotropina i les hormones 
alliberadora i inhibidora de l'hormona 
melanòcit-estimulant 

 

 HIPOÓFISIS ANTERIOR O ADENOHIPÓFISIS: HORMONES 
ADENOHIPOFISARIES 

 
· La adenohipòfisi constitueix la part anterior de la hipòfisi i és una glàndula molt 
vascularitzada (sinusoides) 
· Hi ha cinc tipus diferents de cèl·lules en la hipòfisi anterior que secreten 7 
hormones principals. 
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Les hormones de l'adenohipòfisi, actuen estimulant altres glàndules que són 
les seves glàndules diana, com són: 
  
· La glàndula tiroide, mitjançant la tirotropina o TSH  
· L'escorça suprarenal, mitjançant l'ACTH o corticotropina  
· Els ovaris i els testicles (gònades o glàndules sexuals) mitjançant les 
gonadotropines que són la FSH (hormona fol) i la LH (hormona luteïnitzant)  
· Les glàndules mamàries, mitjançant la prolactina o PRL. 

  
1 Cèl·lules somatòtropes, produeixen l'hormona del creixement humana (hGH) 

o somatotropina.  
2 Cèl·lules lactotropas, que sintetitzen la prolactina (PRL). 
3 Cèl·lules corticòtropes, que sintetitzen l'hormona estimulant de l'escorça 

suprarenal o corticotropina (ACTH) i l'hormona estimulant dels alfa-
melanòcits (α-MSH). 

4 Cèl·lules tiròtropes, que produeixen l'hormona estimulant de la glàndula 
tiroide o tirotropina (TSH). 

5 Cèl·lules gonadòtropes, que produeixen les hormones estimulants de les 
gònades (glàndules sexuals: ovaris i testicles) o gonadotropina. 

 
· Activitat hormonal: (“actua sobre”) 

El hipotàlem  Adenohipòfisis  glàndules diana  productes hormonals  
- Aquest últim tornen actua sobre l’hipotàlem i adenohipòfisis per regular 
la seva funció. 

 

 HIPÒFISIS POSTERIOR O NEUROHIPÓFISI: HORMONES NEUROHIPOFISIARIES 
 

· La neurohipòfisi emmagatzema i allibera hormonesNO les sintetitza. 
· Aquestes hormones són: 

-  la vasopressina o hormona antidiürètica (ADH)  la seva diana al 
ronyó  

- l'oxitocina  el múscul llis de l'úter (miometri) i de les glàndules 
mamàries.  

· En condicions de repòs s'acumula gran quantitat d'ADH i oxitocina en grànuls 
secretors en les terminacions nervioses situades a la neurohipòfisi.  

· Quan es transmeten impulsos nerviosos al llarg dels axons, les hormones són 
alliberades immediatament i passen a la circulació sanguínia distribuint per 
l'organisme per realitzar la seva funció.  

· Els ronyons i el fetge  llocs d'eliminació d'aquests pèptids, la vida mitjana en 
el torrent circulatori és del voltant d'un minut. 
 

 GLÀNDULA TIROIDES: HORMONES TIROIDEAS 
 

· La tiroides   localitzada immediatament per sota de la laringe i per davant de 
la tràquea . 

-  Té dos lòbuls que estan connectats entre si per una massa de teixit 
tiroïdal anomenat istme i està molt vascularitzada . 

 · Secreta 2 hormones que contenen iode : 
-  la tiroxina ( T4 )  
- la triiodotironina ( T3 ) 
- la calcitonina : una hormona que no conté iode i que participa en el 
metabolisme del calci. 

  
· La glàndula tiroide està composta per: 

-  gran quantitat de fol·licles tiroïdals tancats , similars sacs esfèrics  , amb 
una cavitat al seu interior.  
- La paret de cada fol·licle tiroïdal està formada per dos tipus de cèl·lules : 

1 Les cèl·lules epitelials que formen la paret fol·licular i estan en contacte 
directe amb la cavitat del fol·licle .  

Són les cèl·lules fol·liculars de manera cuboidal i que fabriquen 
les hormones T3 ( té tres àtoms de iode ) i T4 ( té quatre àtoms de 
iode ) , que són pròpiament les hormones tiroïdals . 

2 Les cèl·lules epitelials que no arriben a contactar amb la cavitat del fol·licle , 
estan en menor nombre i s'anomenen cèl·lules parafoliculares o cèl·lules C. 

Sintetitzen la calcitonina . 
  
· A l'interior de la cavitat dels fol·licles tiroïdals s'emmagatzema una substància 

d'aspecte col·loide que és, en realitat , una gran proteïna  la tiroglobulina  
- que conté en el seu interior aminoàcids tirosina iodats que constitueixen 
les hormones tiroïdals T3 i T4 
- les quals tenen efectes sobre moltes funcions del organisme. 
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 GLÀDULES PAROTIDES: HORMONES PARTIROIDEA O PARATOHORMONA 
 
· Les glàndules paratiroides són 4:  dos superiors i dos inferiors 
· Es troben situades per darrere i molt pròximes a la glàndula tiroide (hi ha una 
glàndula paratiroide superior i una altra inferior, situades a la cara posterior de 
cada un dels dos lòbuls tiroïdals). 
· Són molt petites 
· En cas d'extirpació quirúrgica de part de les glàndules, fins i tot una petita 
quantitat de teixit paratiroïdal és capaç de hipertrofiar per realitzar la funció 
corresponent a les 4 glàndules. 
  
· Sintetitzen i secreten la parathormona o hormona paratiroïdal (PTH) que és 
una proteïna petita de 84 aminoàcids amb un paper fonamental en la regulació 
del metabolisme del calci. 
 

 GLÀNDULES SUPRARENALS 
 
· Són 2 glàndules i cadascuna d'elles aquesta sobre el pol superior d'un ronyó 
· Estan molt vascularitzades. 
· Cada glàndula suprarenal equival a 2 glàndules endocrines ja que té 2 parts: 
escorça suprarenal (80% glàndula) i medul·la adrenal (20% glàndula). 
 

 ESCORÇA SUPRARENAL: HORMONES CORTICOSUPRARENALS 
· És la part més externa de la glàndula suprarenal. 
· Les hormones de l'escorça suprarenal es diuen corticoides o corticoesteroides. 
· L'escorça suprarenal es divideix en 3 parts: 

- Zona glomerular: més externa i secreta l'hormona mineral corticoides. 
- Zona fascicular: intermèdia i més grans, i secreta glucocorticoides. 
- Zona reticular: interna i de menor grandària, secreta esteroides sexuals. 

 

 Mineralcorticides: 
· Hormones sintetitzades a la zona glomerular(escorça suprarenal) 
· Actuen principalment sobre els electròlits dels líquids extracel·lulars. 

· Principal: aldosterona  seva diana és els ronyons. 
 

 Glucocorticoides: 
· Hormones sintetitzades a la zona fascicular. 
· Afecten la homeòstasi de la glucosa. 

· Principal: producció cortisol o hidrocortisona. 
- És essencial per a la vida. 
- Representa el 95% de l'activitat glucocortocoide suprarenal. 
- Exerceix un paper fonamental en la resposta de l'organisme al 
estrès (físic i emocional). 

 
 MÉDUL·LA ADRENAL: HORMONES ADRENALS 

· Part central de la glàndula suprarenal. 
· Deriva de la cresta neuronal embrionària i secreta les seves hormones com 
resposta de l'activació del SNsimpático (així que actua com a part d'ell). 
  
· Són cèl·lules cromafines i tenen grànuls d'emmagatzematge amb hormones 
com l'adrenalina (epinefrina) i la noradrenalina (norepinefrina), que són 
alliberades com a reacció d'una estimulació del SNsimpático i preparen l' 
organisme per afrontar una situació d'estrès. 
 

 PÀNCREES ENDOCRI: HORONES PANCREÀTIQUES 
 

·Està molt vascularitzat. 
· El pàncrees està format per 2 tipus de cèl·lules amb funcions diferents: 

- Les cèl·lules que produeixen secrecions exocrines, que secreten a l' 

duodè i intervenen en la digestió  pàncrees exocrí. 
- Les cèl·lules que produeixen secrecions endocrines i formes uns illots 

cel·lulars o illots de Langerhans  pàncrees endocrí. 
· El pàncrees té al voltant d'1 milió d'illots de Langerhans organitzats 
al voltant dels capil·lars i innervats per fibres simpàtiques i parasimpàtiques 
del SNautónomo 
 
· En els illots hi ha 3 tipus de cèl·lules que secreten hormones: 

- Cèl·lules alfa: secreten glucagó. 
- Cèl·lules beta: secreten insulina. 
- Cèl·lules delta: secreten somatostatin 

 

 GLÀNDULA PINEAL: MELATONINA 
 
· Està per sobre i per darrere del mesencèfal. 

· Secreta melatonina  deriva de la serotonina. 



8 
 

- S'allibera amb major quantitat en la foscor i en menor amb la llum 
diürna intensa. 

· Es relaciona amb el somni: durant el son seus nivells augmenten x10 i abans 
de despertar disminueixen a nivell basal. 
· La melatonina pot tenir efectes adversos en la reproducció humana ja que 
produeix atròfia en les gònades de diverses espècies animals. 
 
 

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ 
 

Òrgans genitals externs Òrgans genitals interns Gl.  genitals auxiliars 

- monte de Venus  
- labios mayores  
- labios menores  
- vestíbulo de la vagina  
- clítoris  
- bulbos del vestíbulo 

- vagina 
- úter 
- Trompes de Fal·lopi 
- ovaris 

- Glàndules vestibulars 
- Glàndules parauretrals 

 

1) ORGANS GENITALS EXERNS 
 

 MONTE DE VENUS 
· És la muntanya del pubis. 
· Eminència arrodonida per davant de la símfisi del pubis. 
· Formada per teixit adipós recobert de pell, amb pèl pubic 
 

 LLAVIS MAJORS 
· 2 grans plecs de pell amb teixit adipós subcutani. 
· Després de la pubertat les seves superfícies externes queden revestides de pell 
pigmentada que conté glàndules sebàcies i sudorípares, i recoberta de pèl. 
· L'orifici entre els llavis majors es diu esquerda vulvar 
 

 LLAVIS MENORS 
· 2 plecs delicats , recoberts de pell . 
· No hi ha teixit adipós subcutani ni borrissol , però si glàndules sebàcies i 
sudorípares . 
· Envolten al vestíbul de la vagina . 
· En dones joves sense fills , els llavis menors estan coberts pels grans. 
 

 VESTÍBUL DE LA VAGINA 
· Espai entre els llavis menors  
· Es localitzen els orificis de la uretra , de la vagina i dels conductes de sortida 
de les glàndules vestibulars majors ( de Bartolino ) . 

-Aquestes glàndules secreten moc durant l'excitació sexual , que 
juntament amb el moc cervical provoca lubrificació . 

· L'orifici uretral extern es localitza 2 - 3 cm per darrere del clítoris i per davant 
l'orifici vaginal . 
·  A cada costat de l'orifici uretral es troben els orificis de desembocadura les 
glàndules parauretrals ( de Skenne ) , situades a les parets de la uretra . 

- També secreten moc . 
· L'aspecte de l'orifici vaginal depèn de l'himen : prim plec incomplet de 
membrana mucosa que envolta aquest orifici . 
 

 CLÍTORIS 
· Petit òrgan cilíndric compost per teixit erèctil , que s'engrandeix a omplir de 
sang durant l'excitació sexual . 
· Té 2 - 3 cm i està entre els extrems anteriors dels llavis menors . 
· Parts : 2 pilars, 2 cossos cavernosos i un gland . 
· Es manté en el seu lloc per diversos lligaments . 
· El “glande” del clítoris és molt sensitiu . 
· La part de llavis menors que envolta el clítoris és el prepuci del clítoris . 
 

 BULBS DE L' VESTÍBUL 
· 2 masses allargades de teixit erèctil de 3cm . 
· Estan a banda i banda de l'orifici vaginal . 
· Es connecten amb el gland del clítoris per unes venes . 
· Durant l'excitació sexual s'engrandeixen i produeixen pressió sobre el penis . 
 

2) ORGANS GENITALS INTERNS 
 

 VAGINA 
  
· Òrgan femení de la copulació , per on surt el líquid menstrual a exterior i 
l'extrem inferior del canal del part . 
· És un tub músculo membranoso per darrere de la bufeta urinària i per davant 
del recte . 
· La vagina baixa i té una corba amb concavitat anterior . 
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- La seva paret anterior té 6 - 8cm . 
- La seva paret posterior de 7 - 10 cm . 

·  Desemboca al vestíbul de la vagina per l'orifici de la vagina , el qual pot estar 
tancat parcialment per l'himen (plec incomplet de membrana mucosa ) . 
· La vagina , per la seva part superior , comunica amb l'úter ( el qual queda 
envoltat per un fons de sac vaginal ) . 

-  En aquesta zona és on ha de quedar col·locat el diafragma 
anticonceptiu . 
- L'úter es troba gairebé en angle recte amb l'eix de la vagina . 

· La paret vaginal té 3 capes : 
- Externa o serosa . 
- Intermèdia o muscular ( múscul llis ) . 
- Interna o mucosa ( epiteli pla estratificat no queratinitzat i teixit 
conjuntiu lax que forma plecs transversals ) . 

· Té reserves de glucogen , que forma àcids orgànics originant un ambient àcid 
que dificulta el creixement de bacteris i és agressiu per als espermatozoides . 
· Gràcies al pH alcalí del semen s'eleva el pH del fluid de la vagina i així no es 
produeix tanta agressió contra els espermatozoides . 

 ÚTER O MATRIU 
  
· Òrgan muscular buit amb forma de pera . 
· Està situat entre la bufeta (per davant) i el recte ( per darrere ) . 
· Té 2 porcions : 

- 2/3 parts superiors : cos . 
- 1/3 part inferior : coll o cèrvix (on es comunica l'interior del úter amb la 
vagina )  

· La porció superior arrodonida del cos de l'úter  fons de l'úter 
· Els extrems es formen banyes de l'úter , els quals s'uneixen a les trompes de 
Fal·lopi . 
· Diferents lligaments mantenen la úter en posició . 
· La paret del cos de l'úter té 3 capes : 

- Capa externa serosa o perimétrio . 
- Capa mitjana muscular ( múscul llis ) o miometri . 
- Capa interna mucosa ( epiteli columnar simple ciliat ) o endometri , on 
s'implanta l'ou fecundat i és la capa que s'expulsa ( gairebé sencera ) 
durant la menstruació . 

· Les cèl·lules secretores de mucosa del cèrvix produeixen una secreció 

anomenada  moc cervical ( barreja d'aigua , glucoproteïnes , lípids , enzims i 
sals inorgàniques ) . 

- Les dones secreten 20 - 60ml de moc cervical al dia , el qual és menys 
viscós amb el pas dels anys i més alcalí durant l'ovulació ( per afavorir el 
pas dels espermatozoides ) , als quals aporta nutrients i protegeix dels 
fagòcits i de l'ambient hostil de la vagina i úter . 
- També participa en la captació d'espermatozoides . 

- A la resta del temps , és més viscós i forma un tap cervical que impedeix 
físicament l'entrada d'espermatozoides . 
 

 TROMPES DE FAL·LOPI 
 
· 2 conductes de 10 - 12cm de longitud i 1 cm de diàmetre . 
· Reben els ovòcits que surten dels ovaris . 
· En el seu interior es produeix la trobada dels espermatozoides amb l'òvul i la 
fecundació . 
· Cada trompa es divideix en 4 parts : 
1 Infundíbulo : extrem més extern, on trobem l'orifici abdominal de la trompa , 

que comunica amb l' cavitat peritoneal  
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· Té nombrosos plecs o fímbries , que atrapen l'ovòcit quan es produeix 
l'ovulació, per portar-lo al orifici abdominal i introduir a l'interior de la mateixa . 
2 Ampolla : part ampla i llarga de la trompa , que rep l'ovòcit des el 

infundíbulo. 
· És on es produeix la fertilització de l'oòcit pel espermatozoide . 
3 Istme : porció curta, estreta i de parets gruixudes . S'uneix amb el banya de 

l'úter a cada costat . 
-  Porció uterina : segment de la trompa que travessa l'úter i per on l'oòcit és 
introduït a l'úter. 

 
 · La paret de les trompes té una capa mucosa interna amb epiteli simple 
columnar ciliat , que ajuda al transport de l'oòcit cap a l'úter al costat de cèl·lules 
secretores que produeixen nutrients per a ell . 
· També hi ha una capa externa o serosa i una capa mitjana de múscul llis (els 
seus contraccions peristàltiques ajuden també a transportar el ovòcit ) . 
 

 OVARIS 
 
· 2 cossos ovalats en forma d'ametlla . 
· Tenen 3cm de longitud , 1 cm d'ample i 1cm de gruix . 
· N'hi ha un a cada costat de l'úter . 
· Es manté en posició gràcies al lligament ample de l'úter (peritoneu parietal ) . 

-  Aquest lligament s'uneix als ovaris pel plec '' mesoovario '' . 
- Mesoovario : format per una doble capa de peritoneu . 

· Els ovaris són les gònades femenines i tenen el mateix origen embriològic que 
les gònades masculines ( testicles ) . 
· En els ovaris es formen els gàmetes femenins o òvuls . 

- Els òvuls poden ser fecundats per espermatozoides a les trompes de 
Fal·lopi . 
- Els òvuls secreten a la sang hormones com : progesterona , estrògens , 
inhibina i relaxina . 

·En els ovaris trobem els fol·licles ovàrics , que contenen oòcits en les diferents 
fases de desenvolupament i les cèl·lules que els nodreixen . 

- Els fol·licles ovàrics secreten estrògens a la sang a mesura que els 
ovòcits augmenten de mida. 
- El fol·licle madur o fol·licle de Graaf és gran , ple de líquid i preparat per 

trencar-se i alliberar l'oòcit , recollit pel infundíbul  OVULACIÓ . 

· Els cossos lutis o cossos grocs són estructures endocrines desenvolupades a 
partir dels fol·licles ovàrics que ja han expulsat les seves oòcits en l'ovulació , i 
produeixen progesterona , estrògens , relaxina i inhibina fins que , si l'oòcit no es 
fecunda degeneren i són reemplaçats per una cicatriu fibrosa . 
 

3) GLÀNDULES GENITALS AUXILIARS 
 
1 Glàndules vestibulars majors (de Bartolino): són 2 i mesuren 0,5 cm. 
· Estan a cada costat del vestíbul de la vagina i tenen uns conductes per on surt el 
seu secreció de moc per lubrificar al vestíbul de la vagina durant l’excitació 
sexual. 
2 Glàndules vestibulars menors: 
·Petites i situades a cada costat del vestíbul de la vagina. 
· Secretan moc que lubrifica els llavis i el vestíbul. 
3 Glàndules parauretrals (de Skene):  
· Desemboquen a cada costat de l'orifici extern de la uretra. 
· També secreten moc lubrificant 
 
 

4) OVOGÉNISIS 
 
· Ovogènesi: formació de gàmetes femenins 
i oòcits en els ovaris o gònades femenines. 

· Els oòcits   cèl·lules sexuals 
especialitzades produïdes pels ovaris, que 
transmeten informació genètica entre 
generacions. 
· La ovogènesi s'inicia molt abans del 
naixement en les dones (a diferència de 
l'espermatogènesi, que s'iniciava en la 
pubertat). 
 
· L'ovari fetal té moltes cèl·lules germinals 
que es divideixen per mitosi i es diuen 
ovogonias. 
·  En el 5è mes de desenvolupament fetal: 
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La diferència fonamental entre l'espermatogènesi i l'ovogènesi és que les 
cèl·lules germinals (espermatogonis) de l'home continuen multiplicant al llarg 
de la seva vida adulta, mentre que les de la dona (ovogònies) acaben la seva 
multiplicació abans del naixement, quedant en la fase d'ovòcit primari. 

- Unes ovogònies continuen dividint per mitosi i donen lloc a noves 
ovogònies idèntiques a les originals (mitosi). 
- Altres ovogònies es transformen i donen lloc a ovòcits primaris, que 
tenen 46 cromosomes duplicats. 

·  La divisió de les ovogònies acaba abans del naixement, de manera que si són 
destruïdes en aquesta fase no poden ser renovades 
· Els oòcits primaris es mantenen en un estat de desenvolupament estacionari des 
de la seva formació, abans del naixement, fins abans de la pubertat i estan 
envoltats per una senzilla capa de cèl·lules.  
 
· La capa de cèl·lules + ovòcit primari = fol·licle primordial . 

- En el moment del naixement hi ha entre 200,000-2.000.000 de ovòcits 
primaris continguts en fol·licles primordials . 
- En arribar a la pubertat hi ha al voltant de 400.000 i només 400 podran 
madurar al llarg de la vida fèrtil de la dona , mentre que el resta d'ovòcits 
primaris degenerarà . 

 
1 A partir de la pubertat i fins a la menopausa , en cada cicle sexual les 

hormones gonadotropines secretades pel lòbul anterior de la hipòfisi ( 
adenohipòfisi ) estimulen a diversos fol·licles primordials a continuar la seva 
desenvolupament , encara que només un sol assolir el grau de maduració 
necessari per ser ovulat . 

2 El desenvolupament del fol·licle dóna lloc al fol·licle de Graaf ( madur ) ia 
l'interior d'aquest es produeix la 1a meiosi i l'oòcit primari es divideix en un 
ovòcit secundari amb 23 cromosomes duplicats i un cos polar amb 23 
cromosomes duplicats , el qual resulta destruït . 

3 En l'oòcit secundari comença la 2a meiosi , però queda detinguda i no acaba 
fins que no entra un espermatozoide en el procés de fecundació . 

4 Si no hi ha fecundació l'oòcit secundari és ovulat i destruït 
5 Si hi ha fecundació es continua la meiosi i es forma un òvul amb 23 

cromosomes no duplicats i un cos polar amb 23 cromosomes que serà 
destruït . 

6 El ovòcit secundari només es convertirà en òvul madur en el moment de la 
fecundació (penetració de l'espermatozoide dins de l'oòcit ) . 

7 A continuació, els nuclis de les dues cèl·lules s'uniran i formaran una nova 
cèl·lula, el zigot o ou , que tindrà 46 cromosomes ( 23 de l'òvul madur i 23 de 
l'espermatozoide ) . 

8 De cada ovòcit primari es formarà només un òvul madura ( en cas que hagi 
fecundació ) . 

 
 

SISTEMA REPRODUCTOR MASCULÍ 

 
1) ORGANS GENITALS EXERNS 
 
 TESTICLES 
 
· Són 2 glàndules ovoides , una a cada costat del penis . 
· Les glàndules estan suspeses dins de l'escrot pel cordó espérmic . 
· Aquestes glàndules produeixen els espermatozoides i els andrògens ( 
hormones sexuals masculines ) . 
· Constitueixen les gònades masculines ( mateix origen embrionari que les 
femenines ) . 
· A l'interior de cada testicle , els espermatozoides es formen en diversos 
centenars de túbuls seminífers , que formen una xarxa de canals anomenada rete 
testis. 
· Hi ha petits conductes que connecten el repti tesi amb l'epidídim . 
· Els túbuls seminífers contenen 2 tipus de cèl · lules : 

- Cèl·lules espermatogénicas : donen lloc als espermatozoides . 
- Cèl·lules de Sertoli : s'encarreguen del manteniment de la 
espermatogènesi . 

Òrgans genitals externs Òrgans genitals interns Gl.  genitals auxiliars 

- testicles 
- escrot 
- pene 

- conductes deferents 
- vesícules seminals 
- conductes eyaculadors 

- pròstata  
-gl. bulbouretals 
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· En el teixit conjuntiu que separa els túbuls seminífers hi cèl·lules de Leydig , que 
secreten testosterona ( androgen important ) . 

 
 EPIDÍDIM 
 
· Són 2 estructures en forma de coma , d'uns 4cm de longitud , cadascuna situada 
a les superfícies superior i posterior - lateral de cada testicle . 
· Cada epidídim té un cos amb el conducte de l'epidídim (on es emmagatzemen 
els espermatozoides ) 

- la cua de l' epidídim , que continua pel conducte deferent , el qual 
transporta l'esperma cap al 
-  conducte ejaculador per a la seva expulsió per la uretra . 

· Mitjançant contraccions peristàltiques del múscul llis de la paret del epidídim , 
aquest ajuda a expulsar els espermatozoides cap al conducte deferent 

- Els espermatozoides poden romandre emmagatzemats i viables en el 
epidídim durant mesos 

 

 ESCROT 
 

· Sac cutani exterior que conté els testicles . 
·  Consta de : 

- Pell : rugosa i de color fosc . 
- Fàscia superficial : làmina de teixit conjuntiu amb un full de múscul llis ( 
múscul dartos ) les fibres musculars estan unides a la pell i la seva 
contracció produeix arrugues en l'escrot . 

· Forma un tabique incomplet que divideix l'escrot en dos , cada 
meitat amb un testicle . 

· Dins de l'escrot i associat a cada testicle trobem el múscul cremàster : 
-  Petita banda de múscul estriat esquelètic que continua al múscul oblic 
menor (intern ) de l'abdomen . 

· La localització i la contracció de l'escrot regula la temperatura dels testicles ja 
que la producció normal d'espermatozoides requereix 2-3 graus menys que la T º 
corporal normal . 

-  El múscul dartos es contrau , s'arruga la pell de l'escrot i es redueix la 
pèrdua de calor . 
- El múscul cremàster , en cada costat, també es contrau amb el que els 
testicles són acostats al cos per estar a prop de la calor corporal . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PENIS . ERECCIÓ . EJACULACIÓ . SEMEN 
 
· PENIS : òrgan de la copulació de l'home . Serveix per a la sortida de l'orina i l' 
líquid seminal . 
 · Parts: 

 Cos del penis : 
· És la part pendularlliure , coberta per pell molt fina de color fosc i poc adherida . 
·Està compost per 3 cossos cilíndrics de teixit cavernós erèctil , tancats en una 
càpsula fibrosa . 

(a) Els cossos cavernosos(son dos) , estan a banda i banda del penis , a la 
part posterior de l'òrgan. 
- Els cossos cavernosos estan fusionats un amb l'altre en el pla mitjà i 
en la part posterior se separen i formen els dos pilars que sostenen el 
cos esponjós 

(b) Cos esponjós , és anterior al penis ,en el pla mig. 
· Conté la uretra esponjosa i la manté oberta durant l'ejaculació . 

 

 Arrel del penis : 
· És la part posterior de subjecció del penis i conté els dos pilars que s'insereixen 
a cada costat de l'arc púbic . 

· Cada pilar  múscul isquiocavernoso . 

 



13 
 

·  El bulb del penis és la porció eixamplada de la base del cos esponjós , on 
penetra la uretra esponjosa en el cos esponjós , i està unit als músculs profunds 
del perineu . 
· A la punta del penis trobem el gland , que cobreix els extrems lliures de els 
cossos cavernosos . 

-  prop de l'extrem final del gland trobem l'orifici extern de la uretra . 
· La pell i les fàscies del penis es prolonguen com una doble capa de pell , donant 
lloc al prepuci , que cobreix el gland . 
· El teixit erèctil dels cossos cavernosos i del esponjós consisteix en uns espais 
venosos entrellaçats i intercomunicats entre si . 

- Quan es produeix excitació sexual , les fibres parasimpàtiques de la 
medul·la espinal sacra estimulen la producció 

- Alliberament d'òxid nítric  relaxació del múscul llis de les arterioles , 
que proporcionen sang a aquests espais venosos i com conseqüència , la 
sang flueix i els omple , llavors els cossos cavernosos s'engrandeixen i es 

tornen rígids  ERECCIÓ . 
 
· El cos esponjós no es torna tan rígid com els cossos cavernosos i la uretra 
esponjosa oberta permetent el pas de semen durant l'ejaculació . 

- Quan l'excitació sexual acaba, el penis es torna flàccid perquè es 
estimulen les fibres nervioses simpàtiques , que contrauen el múscul llis 
de les arterioles i el tanquen , deixa d'arribar tanta sang al teixit erèctil i 
l'excés de sang es buida lentament a la circulació venosa . 

 
 EJACULACIÓ: 

 
· És l'alliberament brusca de semen des de la uretra a l'exterior causa d'un reflex 
simpàtic coordinat per la regió lumbar de la medul·la espinal . 

- L'esfínter de múscul llis ( situat a la base de la bufeta ) es tanca , evitant 
que l'orina sigui expulsada durant l'ejaculació i que el semen ingressi a la 
bufeta urinària . 
-Abans de l'ejaculació , les contraccions peristàltiques de l'epidídim , del 
conducte deferent , de les vesícules seminals , dels conductes ejaculadors 
i de la pròstata impulsen el semen a la uretra esponjosa 

· Emissió d'un petit volum de semen abans de l'ejaculació . 
· Pot ocórrer durant el son ( pol·lució nocturna) . 
· La musculatura del penis també es contrau durant l'ejaculació . 
 

 SEMEN 
 
· El semen és una barreja d'espermatozoides i líquid seminal , el qual està format 
per les secrecions dels túbuls seminífers , les vesícules seminals , la pròstata i les 
glàndules bulbouretrals . 

-  El volum del semen en una ejaculació normal és de 2,5 - 5ml i conté 50-
150.000.000 d'espermatozoides per cada mil·límetre . 
- El seu pH és lleugerament alcalí ( bàsic ) . 
- Les secrecions de la pròstata li donen aparença lletosa i els líquids de 
les vesícules seminals i les glàndules bulbouretrals li donen una 
consistència enganxosa . 

· El líquid seminal proporciona als espermatozoides un mitjà de transport , 
nutrients i protecció enfront del medi àcid hostil de la uretra masculina i la vagina 
femenina . 
 

2) ORGANS GENITALS INTERNS 
 

 CONDUCTES DEFERENTS 
 
· Són 2 tubs musculars de paret gruixuda que comencen a la cua del epidídim de 
cada costat i acaben en el conducte ejaculador . 
· Transporten esperma des del epidídim al conducte ejaculador del seu costat . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducte 

deferent 

Cordó 

espermàtic 

Puja des 

del escrot 

Entre uretes i 

peritoneu 

Conducte 

ejaculador 

Conducte 
vesícula 
seminal 

Creua 

ureters 

Interior 

pelvis 

Conducte 

inguinal 

• El conducte deferent transporta els espermatozoides 

durant l'excitació sexual , des del epidídim al conducte 

ejaculador ( en el seu camí cap a la uretra ), per mitjà 

de contraccions peristàltiques de la seva paret de 

múscul llis . 

• El conducte deferent pot emmagatzemar 

espermatozoides durant mesos . 
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 VESÍCULES SEMINALS 
 

· Són 2 llargs tubs d'uns 15 cm , enrotllats i formant estructures ovalades 
a la base de la bufeta , per davant del recte . 
· Produeixen una secreció espessa i alcalina amb fructosa , prostaglandines i 

proteïnes  es barreja amb l'esperma a mesura que passa pels conductes 
ejaculadors . 
· El conducte de cada vesícula seminal s'uneix amb el conducte deferent del seu 
banda i formen el conducte ejaculador . 
 

 CONDUCTES EJACULADORS 
 
· Tubs prims 2 - 2,5 cm de longitud. 
· Es forma al coll de la bufeta , per la unió del conducte de la vesícula seminal i 
el conducte deferent del seu costat . 
· Els 2 viatgen junts a mesura que passen a través de la pròstata i desemboquen a 
la uretra prostàtica , on s'expulsen el semen just abans que sigui expulsat a 
l'exterior des de la uretra . 
 
 

3) GLÀNDULES GENITALS AUXILIARS 
 PRÒSTATA 

 
· És la major glàndula accessòria . 
· Situada a la pelvis , per sota de la bufeta urinària i darrere de la símfisi del pubis , 
envoltant la primera porció de la uretra que es diu uretra prostàtica . 

- Creix lentament fins a la pubertat , després s'expandeix fins als 35 i és 
estable fins als 45 . 
- Després pot engrandir-se i ocasionar molèsties . 

· La uretres prostàtica i els conductes ejaculadors passen a través de la pròstata i 
la divideixen en 2 lòbuls . 
· Hi ha 20-30 conductillos prostàtics que desemboquen a la paret posterior de la 
uretra prostàtica . 

-  Ja que la major part del teixit glandular es localitza posterior i lateral a 
la uretra prostàtica . 
- Pels conductillos es descarrega la secreció prostàtica cap a la uretra i 
s'afegeix líquid seminal . 

· El líquid prostàtic és lletós i lleument àcid , amb àcid nítric , enzims proteolítics i 

substàncies antibiòtiques  fan que no hi hagi creixement bacterià en el semen 
i l'aparell reproductor femení . 
 

 GLÀNDULES BULBOURETRALS 
 
· Són 2 i tenen la mida d'un pèsol ( glàndules de Cowper ) . 
· Estan sota de la pròstata , postero - laterals en relació a la uretra membranosa . 
·. S'obren en la porció superior de la uretra esponjosa . 
· Durant l'excitació sexual , secreten líquid alcalí a l'interior de la uretra , que 
protegeix els espermatozoides neutralitzant l'acidesa de la uretra . 
· Secretan moc , que lubrifica l'extrem del penis i les parets de la uretra , 
disminuint el nombre d'espermatozoides danyats per l'ejaculació . 
 

 URETRA MASCULINA 
 

· Tub muscular que transporta orina i semen fins l'orifici extern de la uretra 
(meat uretral ) , a l'extrem del gland . 
· Es divideix en 3 parts : 

o Uretra prostàtica : 
· l'orifici intern de la uretra . 
· glàndula prostàtica i en la seva paret posterior desemboquen els 
· conductes de la glàndula prostàtica  
·  els conductes ejaculadors . 
 

o Uretra membranosa : 
· 1cm de longitud . 
· Envoltada pel esfínter uretral ia cada costat hi ha una glàndula 
bulbouretral . 
 

o Uretra esponjosa : 
· 15cm , travessa la longitud del penis . 
· Acaba en el meat uretral . 
· És la porció més estreta i menys distensible . 
· Diàmetre de 5mm . 
· Aquí desemboquen els conductes de les glàndules 
bulbouretrals . 
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4) ESPERMATOGÉNESIS 
 
Gàmeta : cèl·lules sexuals 
especialitzades( espermatozoides 
i ovòcits) produïdes per les 
gònades (masculines i 
femenines) que transmeten la 
informació genètica entre 
generacions . 
 

· A la pubertat les cèl·lules 
germinals masculines s'activen 

l'espermatogènesi ( formació 
d'espermatozoides ) , els quals 
són les gònades masculines . 
· L'espermatogènesi té lloc en els 
túbuls seminífers , on les cèl·lules 
germinals estan en diferents 
fases de desenvolupament . 

- Les cèl·lules germinals són cèl·lules indiferenciades anomenades 
espermatogonis , que es multipliquen per mitosi i contenen 46 
cromosomes . 
- En el naixement , els testicles només contenen espermatogonis i les 
gònades estan inactives fins a la pubertat . 

 
· Les espermatogonis tenen 2 destinacions : 
 
1 Continuen dividint per mitosi i donant lloc a noves espermatogonis , 

idèntiques a les originals durant tota la vida fèrtil de l'home. 
 

2 Una espermatogonia dóna lloc a un espermatòcit primari , el qual conté 2 
còpies de 46 cromosomes .  
· Cada cromosoma està duplicat i conté el doble de DNA . 
 

(a) En la 1 ª divisió meiòtica: 

· 1 espermatòcit primari es divideix  dos espermatòcits secundaris , 
amb 23 cromosomes duplicats .  

(b) A la 2a divisió meiòtica : 

· Cada espermatòcit secundaris es divideix  2 espermátides , on 
cadascuna d'elles té només 23 cromosomes ( sense duplicar ) .  

(c) Cada espermátide es transforma en un espermatozoide . 
(d) CADA espermatòcit primari DÓNA LLOC A 4 ESPERMATOZOIDES . 
 

· Són necessaris 2 mesos per formar un espermatozoide a partir d'un 
espermatòcit primari . Cada dia al voltant de 300 milions d'espermatozoides 
completen el procés d'espermatogènesi . 
· A la paret dels tubs seminífers trobem també cèl·lules de Sertoli : proporcionen 
suport mecànic i metabòlic als espermatozoides . 
· En el teixit conjuntiu entre els túbuls seminífers hi cèl·lules de Leydig : 
encarregades de secretar l'hormona testosterona . 
 

 ESTRUCTURA ESPERMATOZOIDE 
 
·  Cèl · lula allargada ( 60 micres de llarg ) i prima , format per un cap i una cua . 
· En el cap hi ha el nucli ( 23 cromosomes ) amb un citoplasma i una membrana 
citoplasmàtica molt prima al seu voltant. 
 
1 CAP: 

·Trobem el acrosoma , que conté nombrosos enzims que ajuden a 
l'espermatozoide a penetrar en l'ovòcit secundari i aconseguir la fecundació 

2 CUA: 
·Es mòbil i té moltes mitocòndries a la part proximal .  
· La part restant és un flagel amb 
microtúbuls amb una estructura 
similar a la dels cilis  
· L'espermatozoide realitza un 
moviment flagel · lar 1 - 4 mm / 
min.e 
 

· Una vegada produïda l'ejaculació , 
els espermatozoides no sobreviuen 
més de 48 - 72h dins del sistema 
reproductor femení . 
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EMBRIOLOGIA 
 
· La embriologia estudia el desenvolupament de l'embrió.  
· El desenvolupament prenatal pot dividir en 3 períodes a partir de la fecundació: 
 

o Període de divisió cel · lular o període embrionari inicial: 
· Setmanes 1 i 2 després de la fecundació fins a la formació del 
disc embrionari de dues làmines. 

o Període embrionari principal: 
· Setmanes 3 a 8. 
· Amb la gastrulació, el plegament de l'embrió i la formació de 
tots els sistemes orgànics. 

o Període fetal: 
·  Setmanes 9-38. 
· Amb el creixement, desenvolupament i maduració de totes les 
estructures ja aparegudes en el període embrionari 

 

 GENERALITATS 

· El desenvolupament del cos humà comença amb la fecundació : procés pel 
qual dues cèl·lules ( espermatozoide i òvul ) es fusionen i donen lloc a una nova 
cèl·lula : zigot , ou i òvul fecundat . 
· Durant la fecundació , el material genètic de l'espermatozoide i el de l'òvul es 
fusionen en un únic nucli . 
· La fecundació té lloc a la trompa de Fal·lopi de la dona , al voltant de 12 a 14h 
després de l'ovulació . 
· Després, el zigot comença a multiplicar-se ràpidament ia viatjar cap a l'úter . 

- A les 30h de la fecundació el zigot ja s'ha dividit en dues cèl·lules . 
· Segueix dividint i viatjant per la trompa de Fal · lopi fins a esdevenir una esfera 
de cèl·lules anomenada mòrula que arriba a la cavitat uterina als 4 dies de la 
fecundació . 

- Al principi de la seva arribada , la mòrula roman sense ancorar a la paret 
i es produeixen una sèrie de transformacions que la converteixen en una 
estructura buida anomenada blastocist : massa de cèl · lules situada a 
l'interior d'una cavitat plena de líquid . 

- El blastocist s'adhereix a la mucosa de la paret de l'úter i al voltant del 
6è - 10è dia del desenvolupament, ja està implantat a l'interior de la 
mucosa de l' úter per seguir creixent . 

·  Continua dividint-se a tota velocitat i al 
voltant de la tercera setmana ja té les 3 
capes embrionàries : 
o Capa ectodèrmica o ectoderm : externa  
o Capa mesodèrmica o mesodermo : inter 
o Capa endodérmica o endoderm :interna  
 
 
 

 

 PERÍODE EMBRIONARI I PERÍODE FETAL 
 

· Els primers dos mesos de desenvolupament es  període embrionari i l'ésser 
humà en desenvolupament es dirà embrió. 

-  En aquest període cadascuna de les 3 capes germinals donarà lloc a un 
nombre de teixits específics i òrgans. 

· Com a resultat de la formació d'aquests òrgans l'aspecte de l'embrió canviarà 
molt. 
· Les principals característiques de la forma externa del cos són reconegudes al 
final del segon mes del desenvolupament. 
· Els mesos de desenvolupament a partir del 2n es consideren període fetal i 
l'ésser humà en desenvolupament se l'anomena fetus. 
· Durant el període fetal, els òrgans establerts per les capes germinals creixen i 
maduren ràpidament i el fetus adquireix aparença humana. 
 

 FECUNDACIÓ 
 
· En l'ejaculació es dipositen uns 300 milions d'espermatozoides a la vagina de la 
dona . 
· La majoria dels espermatozoides moren en l'úter i només sobreviuen uns 
centenars per entrar a les trompes de Fal · lopi . 
·  Durant el seu pas pel s.reproductor femení els espermatozoides adquireixen 
la capacitat de fecundar un òvul . 

- Aquest procés s'anomena CAPACITACIÓ . 
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- Els espermatozoides recentment ejaculats no són fèrtils , perquè ho 
siguin han d'estar en l'aparell reproductor de la dona durant almenys 7h 
abans de fertilitzar l'òvul . 
 

 En l'ovulació : 
 

1 La dona allibera  ovòcit secundari  
2 Penetra a la trompa de Fal · lopi , envoltat de la zona pel · lúcida ( fina capa de 

proteïnes i polisacàrids ) i de la corona radiada ( formada per cèl · lules de la 
granulosa que adopten la forma d'un anell de raigs voltant de l'oòcit ) .  

3 Fecundació es produeix en les trompes de Fal · lopi , a la zona de l'ampolla 
de cada trompa . 

·  Si no es produeix la fecundació , l'oòcit mor després de 24 - 36h de l'ovulació . 

· Cada espermatozoide conté una gran vesícula  acrosoma . 
-  La interacció de l'espermatozoide amb molècules de la zona pelúdica 
l'oòcit desencadena una reacció acrosòmica , que implica la fusió de la 
membrana de l' acrosoma amb la membrana plasmàtica de 
l'espermatozoide i la creació de porus. 
-  Per aquests porus es poden alliberar els enzims acrosómicas que 
permeten que l'espermatozoide s'obri un camí a través de la zona 
pelúdica fins l'oòcit . 

· Quan la membrana cel·lular de l'espermatozoide entra en contacte amb la 
membrana cel·lular de l'ovòcit , es fusionen i el nucli de l'espermatozoide entra 
al citoplasma de l' òvul . 
· Després de la penetració de nucli de l'espermatozoide , l'oòcit pateix una sèrie 
de modificacions de manera que la seva membrana plasmàtica es torna més 
gruixuda i la zona pelúdica s'endureix perquè no puguin introduir més nuclis 
d'espermatozoides . 

-  Així s'evita la poliespermia : fertilització d'un ovòcit per molts 

espermatozoides  embrió inviable . 
· Llavors s'acaba la meiosi de l'oòcit secundari i la separació del segon cos polar . 
· A les 12h de la fecundació , els nuclis es fusionen i el nombre haploide de 
cromosomes ( 23 ) de l'òvul s'ajunta amb el nombre haploide de cromosomes de 
l'espermatozoide . 
· Llavors es forma el zigot amb el número diploide de cromosomes . 
 
 

 FORMACIÓ DEL BLASTÓCIT 
 
1 Entre 30 - 36h després de la fecundació , el zigot es divideix per mitosi en 2 

cèl·lules més petites. 
2 A partir d'aquí s'accelera la velocitat de divisió ia les 40h després de la 

fecundació té lloc una segona divisió que produeix 4 cèl · lules . 

3 Unes 50 - 60h  té lloc una tercera divisió que produeix 8 cèl·lules: la 
mòrula . 

4 Tot aquest procés es va produint a mesura que el zigot és transportat cap a 
l'úter per l'interior de la trompa de Fal · lopi mitjançant el moviment dels cilis 
de l'epiteli de la mucosa de la trompa . 

5 Les divisions continuen i el 4t dia es produeix una mòrula  entre 32-36 cèl · 
lules. 

6 Està mòrula penetra en l'úter uns 4 dies després de la fecundació i al principi 
roman sense ancorar a la paret . 

7 Durant el temps que aquesta sense ancorar pateix una sèrie de 
transformacions que la converteixen en una estructura buida anomenada 
blastocist . 

- El blastòcit té 2 parts : 
o Massa cel · lular interna : cèl · lules embrionàries que donaran lloc al 

cos de l'embrió . 
o Trofoblast : envolta aquesta massa cel · lular i es convertirà en part 

de la placenta . 
 

8 Abans de la implantació del blastòcit , les secrecions uterines provoquen la 
degradació i desaparició de la zona pelúdica que protegia la bola de cèl·lules i 

evitava l'adhesió d'aquesta a les trompes de Fal·lopi  embaràs ectòpic . 

9 Als 6 - 7 dies , el blastòcit s'ancora a la paret de l' úter col·locant la part 
que conté la massa cel·lular interna sobre l'endometri . 

10 Llavors, les cèl·lules trofoblàstiques produeixen enzims que permeten al 

blastòcit obrir-se camí dins de l'endometri  IMPLANTACIÓ . 
- Entre el 6è - 10è dia de la fecundació , el blastòcit ja està dins de l'endometri  
- Un 75 % aprox . dels embarassos es perden per un fracàs en la implantació 
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 IMPLANTACIÓ DEL BLASTÓCIT I INTERRUPCIÓ DE LA MENSTRUACIÓ 

· Si no es produeix la fecundació , el cos luti comença a disminuir la seva secreció 
d'esteroides uns 10 dies després de l'ovulació , el que ocasiona el despreniment 
de l'endometri a partir del dia 28 del cicle , és a dir , ocasiona la menstruació . 
 
· Si s'ha produït fecundació i implantació  
· El blastòcit es salva a si mateix de la seva eliminació juntament amb l'endometri, 
al secretar una hormona . 

· Al voltant del 6è dia després de la fecundació es produeix la implantació . 
- Les cèl·lules trofoblàstiques secreten l'hormona gonadotropina 
coriònica o hCG  
- Aquesta hormona és idèntica en els seus efectes a la LH ( hormona 
luteizante ) i , per tant , és capaç de mantenir el cos luti i la secreció 
d'estradiol i progesterona . Així s'evita la menstruació i la pèrdua del 
blastòcit per despreniment de l'endometri . 
- La presència del hCG en la sang oa l'orina materna és un indicador 
d'embaràs , és l'hormona que detecten les proves d'embaràs . 

· Es pot detectar en l'orina materna als 8 dies després de la fecundació . 
· La secreció d'hCG disminueix a la setmana 10 d'embaràs i la pròpia placenta 
esdevé una glàndula secretora d'hormones esteroides . 
· Cap a la setmana 5 - 6 el cos luti de la mare comença a experimentar una 
regressió ( encara que hi hagi presència d'hCG ) , però en aquest moment la 
placenta ja secreta quantitats suficients d'esteroides per mantenir l'endometri i 
evitar la menstruació . 

e els dies 6 - 10 després de la fecundació , el blastòcit queda 
completament inclòs en l'endometri . 
· Al llarg de la segona setmana de la fecundació , el trofoblast es converteix en 
una estructura de 2 capes cel · lulars formades per: 

o Una capa de citotrofoblasto interna . 
o Una capa de sincitiotrofoblast externa . 

· La massa cel · lular interna també forma dues capes de cèl · lules : 
o El ectoderm : externa 
o El endoderma : interna 

· En aquesta etapa encara no és evident el mesodermo i l'embrió és un disc de 2 
capes de cèl·lules de gruix amb una cavitat amniòtica que es forma dins del 
ectordermo . 
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· La barrera 
uteroplacentària està 
composta pel: 
 
- sincitiotrofoblasto  
- el citotrofoblasto ,  
- el teixit 
mesenquimàtic contigu  
- la paret capil · lar  
 

La placenta realitza 
funcions 
característiques d'un 
organisme normal: 
 
- Nutrició . 
- Intercanvi de gasos  
- Circulació . 
- Excreció . 
- Secreció endocrina  

 FORMACIÓ DE LA PLACENTA 

· Després de la implantació del blastòcit la proliferació ràpida del trofoblast 
condueix a la formació d'un massís de cèl·lules ( sincitiotrofoblasto ) que , en 
envair l'endometri , secreta enzims que digereixen proteïnes i es creen 
nombroses llacunes anastomosadas , plenes de sang , a partir de gots materns 
erosionats del teixit endometrial de la mare . 
· Al final de la segona setmana aquestes llacunes són envaïdes per projeccions o 
vellositats de citotrofoblasto . 

- Aquestes vellositats es ramifiquen extensament per produir el cori 
frondós . 

· A mesura que les estructures embrionàries creixen , el costat extern del còrion 
fa prominència cap a la cavitat de l'úter , perd els seus vellositats i adopta un 

aspecte llis  cori llis o cori calb . 
· Quan el blastòcit s'implanta a l'endometri i es forma el corion frondós , les 
cèl·lules de l'endometri de la mare també experimenten canvis que inclouen 
creixement cel·lular i acumulació de glucogen . 

- En conjunt , aquests canvis es diuen REACCIÓ dDECIDUAL. 
- El teixit matern en contacte amb el cori frondós es diu decídua basal . 

· Aquestes dues estructures cori frondós ( teixit de l'embrió ) i la decídua basal ( 
teixit de la mare ) formen conjuntament la placenta . 

-  En les setmanes 3-5 ja s'ha format una placenta primerenca . 
· La placenta humana en forma de disc es continua per la seva superfície externa 
amb la part llisa del cori , que fa relleu cap a l'interior de la cavitat uterina . 
 
· La placenta secreta hormones esteroides i hormones proteiques . 
· Entre totes destaquem : 

o Hormones proteiques : 
· La hCG ( similar a la LH ) . 
· La somatomamotropina coriònica ( similar a la prolactina i 
l'hormona del creixement ) . 

o Hormones esteroides : 
· Progesterona . 
· Estrògens . 

· Després de les primeres 5 setmanes i mitja d'embaràs , quan comença la 
regressió del cos luti , la placenta es converteix en la principal glàndula 
productora d'esteroides sexuals . 
· La placenta secreta també grans quantitats de progesterona . 

- La placenta és incapaç de produir aquests esteroides sense l'ajuda dels 
precursors proporcionats per la mare i el fetus . 

· El fetus i la placenta formen un únic sistema funcional en termes de producció 
d'hormones esteroides i per això se l'anomena unitat fetoplacentària . 
· La sang fetal circula dins les vellositats del cori però no entren en contacte amb 
la sang materna . 
· En totes les fases s'impedeix el contacte directe entre la sang materna i el 
sistema tancat de circulació fetal perquè d'una altra manera podrien produir 
reaccions perilloses per a la vida del fetus . 

·En la segona meitat de 
la gestació , el propi 
fetus es va fent càrrec 
paulatinament d'algunes 
d'aquestes funcions . 
·La placenta no 
desencadena reaccions 
immunitàries en la mare 
: no es coneix la causa 

d'aquesta 
inmunospresión . 
 

 AMNIOCENTESI 

 

· L'embrió està envoltat per una prima membrana protectora derivada de l' 

ectoderm ,  amnios . 
· El amnios forma el sostre de la cavitat amniòtica i el ectoderm forma el sòl . 
· Al principi , l'amnios es disposa només sobre el disc embrionari bilaminar . 
· A mesura que l'embrió creix , l'amnios l'envolta completament i forma el sac 
amniòtic que s'omplirà de líquid amniòtic . 

- La major part d'aquest líquid procedeix inicialment d'un filtratge de la 
sang materna . 
- Més endavant el seu volum augmenta i la concentració es modifica per 
l'orina del fetus . 

·  L'embrió , juntament amb el seu cordó umbilical , es troba per tant en l'interior 
d'aquest sac i flota a la cavitat amniòtica plena de líquid . 
· Amb el temps l'amnios es fusiona amb la capa interna del còrion . 
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· El líquid amniòtic conté cèl·lules que es desprenen del fetus , de la placenta i del 
sac amniòtic . 
· Totes aquestes cèl·lules tenen la mateixa composició genètica i es poden 
detectar anomalies genètiques aspirant aquest líquid i analitzant les cèl·lules 
obtingudes . 

- Aquest procediment rep el nom de amniocentesi i es realitza cap a la 
setmana 16 de gestació . 
- En aquest moment el sac amniòtic conté entre 175 i 225ml de líquid . 

 

 DESEMVOLUPAMENT DEL EMBRIÓ PER SEMANES (APUNTS)  


