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Gizonezkoen Ugal 
Aparatua
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Tubulu seminiferoak

•Serie ez espermatogenikoa: Sertoli 
zelulak

- Espermatozoideak gordetzen eta 
elikatzen dituzte.

- Nukleo hiruki edo oboidea dute; 
zitoplasma adarkaduraduna eta zabala 
da, inguruan dauden zelula 
espermatogenikoak besarkatzeko.
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Tubulu seminiferoak

•Serie espermatogenikoa: Serie espermatogenikoa: 

- A motako espermatogoniak: alde 
basalean daude; nukleo handi, 
borobila eta iluna dute; bakuola 
perinuklearra ikusten da.

-   B motako espermatogoniak: nukleo B motako espermatogoniak: nukleo 
argiagoa da eta ez dago bakuolarik. argiagoa da eta ez dago bakuolarik. 
Espermatozito primario, Espermatozito primario, 
sekundario,espermatide eta sekundario,espermatide eta 
espermatozoidea.espermatozoidea.
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Tubulu seminiferoak

•Tubuluen tartean: Leydig zelulak             

•  Odol plexoen inguruan daude.

• Funtzio endokrinoa daukate 
(testosterona)

• Zelula handiak dira, zitoplasma 
eosinofilo eta zabala da
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Tubulu seminiferoak

SA: A motako espermatogoniak
SB: B motako espermatogoniak
S1: espermatozito primarioak 
S2: espermatozito sekundarioak

S3: espermatideak (S3)
S4: espermatozoideak
M: zel muskularra
St: Sertoli zelula
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Tubulu seminiferoak

• L: Leydig zelula

• Plexo kapilarrak

• Tubulo seminiferoak
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•Duktu deferentearen atal 
distala da, bihurgunetsua. 

•Horma muskular lodia dauka, 
epitelio sinple edo 
pseudoestratifikatu zilindrikoa.

•Espermatozoideak elikatzeko 
likido horixka ekoizten du 
(likido seminala)
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Semen Xixkua
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• Maskuriaren lepoa 
inguratzen duen guruin 
kapsulatua da.                     

•  Guruinek epitelioa kubiko 
edo zilindrikoa daukate. 

• Gorputz amilazeoak 
guruinen barruanbarruan daude 
(metatutako likidoa)     

• Estroma: fibroelastiko da eta 
muskulu leun ugari du.    

Prostata
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Zakila
1. GORPUTZ KABERNOTSUAK: 

bi, alde dortsaleal. Ehun 
konektiboa eta odol hodi 
ugari

2. GORPUTZ ESPONJOTSUA 
(uretrako gorputz 
leizetsua). Uretra dauka 
erdialdean.

3. URETRA 

4. TUNIKA ALBUGINEA, 
kanpoan

1 1

32
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Emakumeen Ugal 
Aparatua  
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Obulutegia
• AZALA: kanpoaldean, ehun 

konjuntibo kolagenizatu eta 
azelularra; barnealdean, zelula 
fusiformezko geruza 
hiperzelularra. Han heltze fase 
ezberdinetan dauden 
folikuluak (F), gorputz luteo 
(CL) eta albikans gorputza 
daude. 

• MAMIA (M): ehun 
mesenkimala; barnean zelula 
hiliarrak daude, poligonalak 
dira,  odol hodien inguruan 
antolatuta.
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Obulutegia
Folikuluak heltze fase ezberdinetan

Gorputz albicans
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Falopioren Tronpa
•  15 zm neurtzen ditu; 15 zm neurtzen ditu; 
umetokirantz hurbildu ahala, umetokirantz hurbildu ahala, 
diametro txikiagoa du eta geruza  diametro txikiagoa du eta geruza  
muskularra loditzen da. muskularra loditzen da. 
•  Ertz librea: frinbiakErtz librea: frinbiak
•  Kanpoaldean geruza sorosa (S)Kanpoaldean geruza sorosa (S)
•  Azpian, muskulu geruza (M), Azpian, muskulu geruza (M), 
norabide ezberdinetan orientatutanorabide ezberdinetan orientatuta
•  Mukosa: zelula zilindriko Mukosa: zelula zilindriko 
ziliatuak (oozitoaren mugimendua ziliatuak (oozitoaren mugimendua 
laguntzen dute), zelula zilindriko laguntzen dute), zelula zilindriko 
jariatzaileak (ziliorik gabe) jariatzaileak (ziliorik gabe) 
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Umetokia
• AdinarenAdinaren arabera, tamaina eta 

pisu ezberdina dauka.

• LEPOA 

• GORPUTZA: 

• Endometrioa

• Miometrioa

• Perimetrio



18

Lepoa

• Atal baginala (epitelio ezkatatsu 
estratifikatu ez keratinizatua) eta 
endozerbikala (epitelio zilindriko 
muki jariatzailea; estroman 
barrena sartzen da guruin 
endozerbikalak sortuz)

• Bi atalen elkarpuntua: lotune 
eskamokolumnarra: HPV lesioak 
eta minbizi batzu.
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Gorputza

•  Perimetrioa: adventizia

• Miometrioa:

- 1-2 zm lodiera. Haurdunaldian lodiagoa 
(estrogenoei esker)

- Geruza hau muskulu leunez eratuta dago, 
norabide guztietan orientatuta
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Gorputza
•  Endometrioa: : Hormonen menpeko epitelioa; 
hileko bakoitzean berriztatzen da.

- Epitelioa zilindriko ziliatua da, eta estroma 
fibrohistiozitarioa; guruin tubular sinpleak

- Geruza basala: miometrioarekin 
kontaktuan; ez da hilekoarekin askatzen

- Geruza esponjotsu eta konpaktoa: 
hormonek eragindako aldaketa asko 
jasatzen dituzte.
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• Fase proliferatiboa: 
guruinak zuzenak 
dira, eta estroma 
ugari dago. Mitosiak 
topa daitezke 
guruinen epitelioan.

• Fase jariatzailea: 
progesteronaren 
eraginpean, guruinak 
bihurritzan dira eta 
glukogeno ugaridun 
mukia ekoizten dute  
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Bularra
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•  Lobuluak (15-20) Lobuluak (15-20) 
lobuluskez eta ehun lobuluskez eta ehun 
konektiboz eratuta daude.konektiboz eratuta daude.

•  Jariakinak kanporatzeko Jariakinak kanporatzeko 
duktu sistema titiburuan duktu sistema titiburuan 
amaitzen da. amaitzen da. 

•  Guruinak tubulualbeolar Guruinak tubulualbeolar 
exokrinoak dira. Epitelio exokrinoak dira. Epitelio 
kubikoa da eta zelula kubikoa da eta zelula 
mioepitelialen gainean mioepitelialen gainean 
jarrita dago (M)jarrita dago (M)

•  Epitelio hau aldatzen da Epitelio hau aldatzen da 
hormonen aldaketengatik  hormonen aldaketengatik  
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Iraitz Aparatua
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Nefrona
• Giltzurruneko unitate funtzionala 

• Korpuskulua:
• Bowman kapsula
• Glomerulua

• Tubulu sistema:
• Gertuko hodi bihurgunetsua
• Henleren lakioa
• Urruneko hodi bihurgunetsua
• Tubulu kolektorea
• Konduktu kolektorea
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Tubulu sistema
• Gertuko Hodi BihurgunetsuaGertuko Hodi Bihurgunetsua: atal : atal 
luzeena, giltzurruneko azalaren parte luzeena, giltzurruneko azalaren parte 
nagusiena eratzen du.  Epitelio kubiko nagusiena eratzen du.  Epitelio kubiko 
altua, mikrobiloskekin. (PCT)altua, mikrobiloskekin. (PCT)

•    Henleren lakioaHenleren lakioa: presio osmotikoa : presio osmotikoa 
eragiten du. Epitelio kubikoa. (A,D)eragiten du. Epitelio kubikoa. (A,D)

•    Urruneko HBUrruneko HB: Ez dago : Ez dago 
mikrobiloskarik eta GHBb baino mikrobiloskarik eta GHBb baino 
zurbilagoa da. (DCT)zurbilagoa da. (DCT)

•    Hodi kolektoreaHodi kolektorea: Epitelio zilindriko : Epitelio zilindriko 
altua, eta mikrobiloskarik gabe. (CD)altua, eta mikrobiloskarik gabe. (CD)
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Maskuria
•    MUKOSA:  maskuria oso 
beteta ez dagoenean, 
tolesturak izaten ditu. Mintz 
basala oso mehea da.
• Epitelio pseudoestratifikatua. 
Kanpoko zelulak zapalak dira 
eta aterki zelulak deitzen dira 
(umbrella cell)
• MUSKULARRA: barneko 
longitudinala, kanpoko 
zirkularra eta kanpoko 
longitudinala.
• ADBENTIZIA: odol hodiak, 
linfa hodiak eta sistema 
nerbiosoa daude
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Sistema Nerbioso 
Zentrala
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Garuna
•    Hemisferiotan antolatuta dago Hemisferiotan antolatuta dago 
•    Sustantzia grisa: neuronen gorputzak, eta Sustantzia grisa: neuronen gorputzak, eta 
Sustantzia zuria: axoi eta dendritak Sustantzia zuria: axoi eta dendritak 

• - - zel piramidalakzel piramidalak: gorputz hirukia, dendrita : gorputz hirukia, dendrita 
luze eta adarkadura ugaridunaluze eta adarkadura ugariduna
•              - - zel granularrak edo izar itxurakoakzel granularrak edo izar itxurakoak: : 
txikiak, axoi eta dendrita laburrak diratxikiak, axoi eta dendrita laburrak dira
• - - Martinnotti zelulakMartinnotti zelulak: txiki eta poligonalak: txiki eta poligonalak
• - zel fusiformeak- zel fusiformeak
• - - Cajal zelulakCajal zelulak: fusiformeak, gainazalarekiko : fusiformeak, gainazalarekiko 
paraleloan (etzanda). Oso gutxi daude eta paraleloan (etzanda). Oso gutxi daude eta 
kanpoaldeko geruzan bakarrik topa daitezkekanpoaldeko geruzan bakarrik topa daitezke

•    Sostengu zelulak (Sostengu zelulak (gliaglia): astrozito, ): astrozito, 
oligodendrozito eta mikrogliaoligodendrozito eta mikroglia
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Zerebeloa
• Jarrera, oreka eta aktibitate muskularra 

koordinatzen ditu. Kanpoaldean sustantzia 
grisa eta barnean zuria. 

• Zuhaitz itxura du erditik moztutakoan

• Geruza molekularra: Kanpoaldean, 
hipozelularra da. Izar eta saski itxurako 
zelulak. 

•   Geruza ganglionarra edo piramidala: Erdian. 
Purkinje zelulak daude (dendritak); gorputza 
oso handia dute.

•  Geruza granularra: Barnean, hiperzelularra 
da; zelula granular bakoitzak Purkinje zelula 
anitzekin egiten ditu siapsiak


