
SISTEMA REPRODUTOR 
MASCULINO

É responsável:

� Pela produção contínua, nutrição e estocagem 

temporária do gameta masculino haplóide 

(espermatozóide )

� Síntese e secreção de hormônios sexuais 

masculinos (andrógenos )



CONSTITUIÇÃO:

�Testículos

�Dutos genitais intratesticulares

�Dutos genitais extratesticulares

�Glândulas genitais acessórias

�Pênis 

Túbulos retos
Rede testicular
Dutos eferentes

Epidídimo
Duto deferente
Duto ejaculatório

Vesículas seminais
Próstata
Glândulas bulbouretrais



� Órgãos pares localizados no escroto

� 34°C a 35°C – Espermatogênese normal

� Túbulos seminíferos (150-250 µm de diâmetro e 30-80 cm de 

comprimento; ± 1000 por testículo; ± 0,5 Km)

� Espaço intertubular: células de Leydig, macrófagos, vasos 

sangüíneos e linfáticos

TESTÍCULOS



Túbulo seminífero





EPITÉLIO SEMINÍFERO:

� Células de Sertoli

� Células espermatogênicas

- Espermatogônias

- Espermatócitos I

- Espermatócitos II

- Espermátides



CÉLULAS DE SERTOLI

�Sustentam, protegem e nutrem as células 

espermatogênicas;

� Fagocitam restos citoplasmáticos das espermátides;

� Secretam a proteína ligante de andrógeno (ABP), 

hormônios e meio nutritivo;

� Estabelecem a barreira hematotesticular







ESPERMATOGÔNIAS

� Células espermatogênicas diplóides (2n)

� Contatam diretamente a lâmina basal

� DOIS TIPOS:

� Espermatogônias tipo A  - células tronco

� Espermatogônia tipo B

ESPERMATÓCITOS

� PRIMÁRIOS: São as maiores células da linhagem 
espermatogênica

� Possuem núcleo grande, cujos cromossomos estão em 
vários estágios de condensação

� Após sua formação duplicam seus cromossomos

�Logo após sua formação entram em prófase da 1ª
divisão meiótica – 22 dias – 1ª divisão meiótica

�SECUNDÁRIOS: São relativamente pequenos, logo 
entram na 2ª divisão meiótica

� Segunda divisão meiótica - número de cromossomos 
haplóide = 22 + X ou 22 + Y





ESPERMÁTIDES

� São células haplóides, redondas e pequenas (8 µm de 
diâmetro)

� Estão ligadas entre si por pontes citoplasmáticas

� Localizam-se próximas à luz do túbulo

� Possuem RER abundante, numerosas mitocôndrias e 
aparelho de Golgi bem desenvolvido

� Durante sua transformação acumulam enzimas hidrolíticas, 
rearranjam e reduzem as organelas, formam um flagelo e um 
aparelho esquelético associado e se desfazem de parte do 
citoplasma: ESPERMIOGÊNESE



DUTOS GENITAIS





DUTOS GENITAIS 
EXTRATESTICULARES



Ducto deferente



GLÂNDULAS ACESSÓRIAS





As glândulas da próstata produzem 
armazenam secreção para expulsá-
la durante a ejaculação







GLÂNDULAS BULBOURETRAIS

- São duas, pequenas (3-5 mm de diâmetro)

- Localiza-se na raiz do pênis, junto do início da uretra 
membranosa

- Epitélio varia de cúbico a colunar simples

- Cápsula fibroelástica com fibroblastos, cels musculares 
lisas e esqueléticas originadas do diafragma urogenital

- Septos a subdividem em vários lóbulos

- Secretam diretamente na uretra uma solução lubrificante 
escorregadia



PÊNIS



Impulsos vasodilatadores do parassimpático 
causam o relaxamento da musculatura 
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