
Genitalia

1. Spermiogenesens förlopp  

Spermiogenesen utgör sista steget i produktionen av en spemie. I detta steg utvecklas 
spermatiderna vidare till att bli välutvecklade celler med förmågan att transportera manligt 
DNA till äggcellen. Spermiogenesen är en komplex process som inkluderar bildning av en 
acrosom, kondensation och elongering av kärnan, bildning av en flagellum samt borttag av 
större delen av spermatidens cytoplasma. 

Det ställs två krav på en spermie:

1. Simförmåga → 8mm/h ( svans + mitokondrier )
2. Penetrans → kemisk krigsföring mot oocytens skyddande skikt ( acrosomen )

Spermiogenesen kan delas in i 3 faser:

1. Golgifasen: Proacrosomala granula ansamlas i golgiapparaten och bildar en enda 
acrosomal granula. På motsatt sida av cellen ansamlas centriolerna i anslutning till 
kärnmembranet. Flagellaxonemet börjar bildas.

2. Acrosomala fasen: Den acrosomala vesikeln sprider ut sig och täcker den anteriora 
delen av spermatidkärnan. Acrosomen har bildats. Acrosomen innehåller flera 
hydrolytiska enzymer som hjälper till att bryta ner corona radiata på äggcellen. Kärnan 
blir i denna fas mer kondenserad och elongerad. En av mitokondrierna växer kraftigt 
och bildar flagellum. Mitokondrierna börjar ansamlas runt proximala flagellum och 
bildar en tjockare del, mellanstycket.

3. Utmognadsfasen: Överbliven cytoplasma kastas loss och fagocyteras av 
sertolicellerna. Den färdiga spermien släpps i lumen på tubuli seminiferi. Den färdiga 
spermien har 3 delar:

• Huvud
• Hals
• Svans ( mellanstycke, huvudstycke, ändstycke)

 



2. Sertollicellens struktur och funktion:

Sertolliceller är stora, ofta avlånga celler. De har en kilformad kärna med tydlig nukleol. 
Basalt har cellerna cell-cellkontakter med varandra. Utgör blod – testis - barriären. Cellerna 
sträcker sig från basalmembranet ända ut i lumen på tubuli seminiferi. Binder spermier till sig.

Funktion:

• Stöd ( mekaniskt och metaboliskt)
• Fagocytos → överflödig cytoplasma från spermatiderna under spermiogenesen
• Sekretion

1. Androgen – Binding – Protein (ABP) → Binder androgener Ex. testosteron så 
att det kan transporteras.

2. Anti- Müllerian- Hormon → Hämmar utvecklingen av livmodern under 
embryonalutvecklingen

3. Inhibin → feedback vs FSH

3. Prostatakörtelns strukturella uppbyggnad

Prostata ligger runt urethra, framför rectum. Körteln väger  ≈ 20 g. Prostata består av 30-50 
tubeoalveolära körtlar. Epitelet i dessa körtlar är enskiktat, tvåradigt epitel. Epitelets aktivitet 
är beroende av mängden testosteron. Ändstyckena omges av glatt muskulatur

I en del ändstycken kan man ibland se något som kallas corpora amylacea. Detta är förkalkat 
sekret och förekommer i större utsträckning hos äldre män.

Huvudkörtlar→ körtlar i 
perifera zonen. (Förändras vid 
prostata cancer.)
Submukösa körtlar→ körtlar i 
mellersta zonen.
Mukösa körtlar→ körtlar i 
centrala zonen. (Benign prostata 
hypertrofi)

       Sertoliceller



4. Ytepitelets uppbyggnad och funktion

Tubuli seminiferi: Komplext flerradigt epitel med bland annat sertoliceller ( germinalepitel )
Tubuli seminiferi recti: Endast sertoliceller. Germinalepitelet är borta.
Rete testis: Enskiktat kubiskt epitel och glatta muskelceller
Ductuli efferentes: Enskiktat epitel. Omväxlande höga och låga celler vilket gör att lumen 
blir vågigt. Höga celler har kinocilier ( rörliga) på ytan. Glatt muskulatur.
Ductus epididymis ( bitestikelgången): Enskiktat, tvåradigt epitel. Stereocilier på ytan → 
ytförstoring → metabol aktivitet. Glatta muskelceller.
Ductus deferens ( sädesledaren ): Enskiktat, tvåradigt epitel som i ductus epididymis.
Ampulla ductus deferentis: Epitelet saknar cilier.
Ductus ejaculatorius: Cylinderepitel med stereocilier
Urethra pars membranacea: Flerskiktat cylinderepitel
Urethra pars spongiosa: Skivepitel
Glans penis: Flerskiktat förhornat skivepitel

5. Graafska follikelns struktur och funktion

Graafska follikeln har en diameter på ca 1-2 cm. Endast en mognar helt varje månad, övriga 
bildar atretiska folliklar. 

Graafska follikelns upp- 
byggnad utifrån och in:

• Theca externa
• Theca interna
• Glassy membrane 

(mellan theca int. 
och stratum 
granulosum)

• Stratum 
grnulosum

• Cumulus 
oophorus

• Antrum

Den graafska follikeln innehåller cumulus oophorus som är ”exportprodukten”. Denna 
transporteras till motsatt sida av cellen där den borrar sig igenom tunica albuginea, vidare 
genom peritoneum för att komma ut i bukhålan. Väl i bukhålan sugs äggcellen upp av tuba 
uterina.

När äggcellen lämnat follikeln kommer granulosa cellerna att växa i storlek. Stratum 
granulosum och theca interna bildar corpus luteum (gulkroppen).

I corpus luteum kommer stratum granulosum att utgöra granulosa-luteinceller. Dessa celler är 
stora, ljusa och ligger centralt i corpus luteum. De producerar progesteron. Theca interna 
utgör nu theca-luteinceller som är små, mörka celler perifert i corpus luteum. De producerar 
östrogen.



Första halvan av menscykeln regleras av östrogen medan den andra halvan regleras av 
progesteron. Dessa hormon förbereder kroppen på befruktning. Om befruktning uteblir 
kommer corpus luteum att tillbakabildas. Det bildas då en vit bindvävsstruktur som kallas 
corpus albicans. Om ägget blir befruktat vidare utvecklas corpus luteum till corpus luteum 
graviditatis. Denna struktur fortsätter att producera hormon under halva graviditeten för att 
sedan tillbakabildas och bli en bestående corpus albicans. 

6. Tuba uterinas struktur och hur denna varierar i förhållande till aktuella   
kvinnliga könshormon

Tuba uterina är 15 cm lång 
och består av fyra delar:

• Infundibulum (Tratt)→ Fimbrie 
försedd 

• Ampulla → Längsta delen; 
Tunn

• Isthmus → De 3-4 cm lateralt 
om uterus

• Pars Uterina → I uterus väggen

Ampullas uppbyggnad:

• Mukosa: Kraftigt veckad, labyrint lik. Enskiktat cylindriskt epitel.

1. Sekretoriska körtlar → ökar i antal under progesteron påverkan (graviditet)
2. Flimmerhårsförsedda celler → motorik, kan röra sig → färre än körtelceller → 

dominerar tidigare under menscykeln under östrogenpåverkan.
• Muscularis: Glatt muskulatur. Ett inre cirkulärt lager (dominerar) och ett yttre 

longitudinellt.
• Serosa: Veck av peritoneum

7. Endometrieslemhinnan under menscykelns sekretionsfas  

Endometriet är det innersta lagret i livmoderväggen. Det består av två skikt:

• Pars functionalis
1. Zona compacta → Tätt packade celler
2. Zona spongiosa → Mycket kärl och välutvecklade körtlar

• Pars basalis



Endometriet är uppbyggt av:

• Enskiktat cylinder epitel
• Ogrenade körtlar i pars functionalis
• Spiralartärer (försörjer endometriet)
• Stromaceller → 

Decidueomvandling ( Leukocyter, 
retikulära fibrer)

Under sekretionsfasen är progesteron det dominerande hormonet. Progesteron stimulerar 
endometriet till tillväxt. Under denna fas växer endometriet och blir ca 5mm tjock. När 
progesteronhalten minskar, minskar även endometriets tjocklek.

8. Uppbyggnad av körtelstrukturer i cervix uteri och hur det där producerade   
sekretet kan användas vid en fertilitetsutredning.

Cervix uteri har ett konstant utseende oberoende av menscykeln. Körtlarna är här förgrenade 
och består av enskiktat cylinder epitel. Körtlarna producerar ett sekret som utsöndras 
beroende av hormoner. Sekretet bildar en slempropp som skyddar ingången till livmodern mot 
ovälkomna besökare. Sekretets genomsläpplighet varierar med menscykeln. 

Vid ovulation blir sekretet vattnigt. För att avgöra om en kvinna är redo för befruktning eller 
ej kan ett prov tas på detta sekret. Provet stryks då på en glasbit där det får lufttorka. Om 
sekretet bildar en ormbunksliknande formation (ormbunksfenomen) är kvinnan redo för 
befruktning. Vid infertilitets utredningar tas prover på detta sekret för att se om det blir 
tillräckligt vattnigt under ovulationen för att spermier ska kunna ta sig igenom.



Övrigt

Benign prostata hypertrofi → de mukösa körtlarna i prostata svullnar → problem att kissa
Prostata cancer → huvudkörtlarna perifert i prostata svullnar → behöver inte ge några 
symtom.

Hos flickfoster finns ca 4 miljoner oogonier, 400 000 av dessa blir primordalfolliklar, av 
dessa utvecklas endast 400 till befruktningsbara oocyter.

En primär oocyt hos kvinnan bildar endast en livsduglig cell och tre polkroppar som inte kan 
bli befruktade. En primär spermatocyt hos mannen däremot ger upphov till fyra livsdugliga 
spermier.

”Salpingit” = inflammation i äggledaren
Extrauterint havandeskap → fostret växer i äggledaren → sprängs → kraftig blödning → 
livshotande. Kan uppkomma på grund av salpingit eller dåligt fungerande fimbrier som inte 
fångar upp ägget.

Antikonception

Cellbiologisk princip Hormon Läkemedel Anmärkning
Follikel tillväxt ↓, Cervix 
stopp, Endometrium 
omottagligt

Gestagen* (hög dos-
depot)

Depo-Provera 
(p-spruta)

Artificiell graviditet

Hypofys påverkan → 
ovulationshämning 
(mindre påverkan på 
cervix och endometriet) 

Gestagen och östrogen Follimin Vanligt p-piller

Hypofys påverkan → 
ovulationshämning 
(mindre påverkan på 
cervix och endometriet)

Gestagen och östrogen 
→ fasanpassade, olika 
mängd hormon i olika 
faser av menscykeln

Trionetta Vanligt p-piller 
(mindre biverkningar)

Cervix stopp, ej 
hypofyspåverkan

Gestagen MiniPe Minipiller

Ovulationshämning Gestagen × 2 Norlevo, 
Postinor

Akut p-piller

* Gestagen = progesteron
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