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Αναπαπαγωγικό 
ζύζηημα 



Τι είναι η αναπαπαγωγή με 
λίγα λόγια 

     Η αλαπαξαγωγή είλαη μία 
ραξαθηεξηζηηθή ιεηηνπξγία, ε 
μόλε πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε 
γηα ηελ επηβίωζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
νξγαληζμνύ αιιά γηα ηε 
δηαηώληζε ηνπ είδνπο. 



Αλαπαξαγωγηθό ζύζηεμα ηνπ 
άληξα 

Απνηειείηαη από: 

Δύο Όπσειρ 

Εκθοπηηική οδό 

ηος ζπέπμαηορ 

Πέορ 



Όξρεηο 
       Οη όξρεηο αξρίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο κέζα ζηελ θνηιηαθή θνηιόηεηα, θαηά ηελ εκβξπϊθή 
       δωή. Τνπο δύν ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ από ηνλ ηνθεηό θαηεβαίλνπλ θαη εγθαζίζηαληαη ζην όζρεν. Η 

ζεξκνθξαζία (34°C) ζηελ πεξηνρή απηή είλαη ε ηδαληθή γηα ηε ζπεξκαηνγέλεζε, δειαδή ηελ 
παξαγωγή ζπεξκαηνδωαξίωλ, πνπ ζα αξρίζεη θαηά ηελ εθεβεία. 

 Κάζε όξρηο εζωηεξηθά ρωξίδεηαη ζε ινβνύο. Από ηελ εθεβεία 
θαη κεηά, από ηα θύηηαξα ηωλ ηνηρωκάηωλ ηωλ ζπεξκαηηθώλ 
ζωιελαξίωλ αξρίδνπλ λα παξάγνληαη ζπεξκαηνδωάξηα, ηα 
νπνία ωξηκάδνπλ θαη απνζεθεύνληαη ζηελ επηδηδπκίδα. Η 
επηδηδπκίδα είλαη έλαο ζθηθηά πεξηειηγκέλνο ζωιήλαο 
κήθνπο 5-6 m ζην πίζω κέξνο θάζε όξρεωο. Κάζε 
επηδηδπκίδα ελώλεηαη κε ην ζπεξκαηηθό πόξν, ν νπνίνο 
αλεβαίλεη πξνο ηελ θνηιηαθή θνηιόηεηα θαη ελώλεηαη κε ηελ 
νπξήζξα. Η νπξήζξα πεξλάεη κέζα από ηνλ πξνζηάηε θαη 
θαηαιήγεη ζην άθξν ηνπ πένπο, ηε βάιαλν. Ο πξνζηάηεο, νη 
δύν βνιβνπξεζξαίνη αδέλεο θαη ε ζπεξκαηνδόρνο θύζηε 
εθθξίλνπλ νπζίεο, πνπ καδί κε ηα ζπεξκαηνδωάξηα 
απνηεινύλ ην ζπέξκα. 



Εθθνξεηηθή νδόο 
       Απνηειείηαη δεμηά θαη αξηζηεξά από ηελ επηδηδπκίδα, ηνλ ζπεξκαηηθό πόξν, ηε ζπεξκαηνδόρν θύζηε θαη 

από ηνλ εθζπεξκαηηθό πόξν ν νπνίνο εθβάιιεη ζηελ πξνζηαηηθή κνίξα ηεο νπξήζξαο. Από εθεί θαη πέξα ε 
κεηαθνξά ηνπ ζπέξκαηνο γίλεηαη κε ηελ νπξήζξα, από ην ηνίρωκα ηεο νπνίαο δηαπιάζζνληαη ν πξνζηάηεο 
θαη νη βνιβνπξεζξαίνη αδέλεο. 

 
 

Η έθθξηζε ηεζηνζηεξόλεο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαηά ηελ 
εθεβεία (13ν κε 15ν έηνο ηεο ειηθίαο) θαη ζπκβάιιεη 
ζηελ ηειηθή δηακόξθωζε ηνπ πένπο, ζηελ ωξίκαλζε ηωλ 
όξρεωλ θαη ζηελ παξαγωγή ζπέξκαηνο. Η ηεζηνζηεξόλε 
είλαη ππεύζπλε θαη γηα ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ θύινπ πνπ εκθαλίδνληαη επίζεο θαηά ηελ εθεβεία: 
γελεηάδα, ηξηρνθπΐα ζηηο καζράιεο θαη ζηελ πεξηνρή ηωλ 
γελλεηηθώλ νξγάλωλ, κεγαιύηεξε αλάπηπμε ηωλ κπώλ θαη 
επηκήθπλζε ηωλ θωλεηηθώλ ρνξδώλ, πνπ πξνθαιεί 
αιιαγή ζηε θωλή. 

Σημανηικόρ όπορ: Τεζηοζηεπόνη (είναι ςπεύθςνη 

για ηη θςζιολογική ανάπηςξη και λειηοςπγία ηων 

γεννηηικών οπγάνων.) 



Πένο 

       Τν πέορ απνηειείηαη από ηξία ζεξαγγώδε ζώκαηα, ηα νπνία 
θαηά ηελ εξωηηθή δηέγεξζε γεκίδνπλ κε αίκα. Απηό έρεη ωο 
απνηέιεζκα ην πένο λα γίλεηαη κεγαιύηεξν, ζθιεξό θαη 
αλνξζωκέλν (ζηύζε). Τα ηξία ζεξαγγώδε ζώκαηα 
πεξηβάιινληαη από δέξκα, ηελ πόζζε. Τν ηκήκα ηεο πόζζεο πνπ 
θαιύπηεη ηε βάιαλν (αθξνπνζζία) θαηά ηελ νύξεζε θαη θπξίωο 
θαηά ηε ζηύζε ηξαβηέηαη πξνο ηα πίζω. Όηαλ ε βάιαλνο έρεη 
πνιύ ζηελό άλνηγκα, δελ κπνξεί λα ηξαβερηεί πξνο ηα πίζω θαη 
πξνθαιείηαη πόλνο. Σ' απηή ηελ πεξίπηωζε αθαηξείηαη 
ρεηξνπξγηθά κε πεξηηνκή. Οη όξρεηο είλαη κεηθηνί αδέλεο. Η 
εμωθξηλήο κνίξα ηνπο παξάγεη ηα ζπεξκαηνδωάξηα, θαη ε 
ελδνθξηλήο ηηο αληξηθέο νξκόλεο. 

 



Αλαπαξαγωγηθό ζύζηεμα ηεο 
γπλαίθαο 

       Ωοθήκερ :  έρνπλ ζρήκα 
ακπγδάινπ θαη βξίζθνληαη κία ζε 
θάζε πιεπξά ζην πάλω κέξνο ηεο 
ιεθάλεο. 

 
       Οη ωαγωγοί εθηείλνληαη από ηηο 

ωνζήθεο πξνο ηε μήηπα. Η κήηξα 
είλαη έλα όξγαλν πνπ έρεη πεξίπνπ 
ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ελόο 
αλεζηξακκέλνπ αριαδηνύ, κε παρηά 
ηνηρώκαηα από κπϊθό ηζηό. Η κήηξα 
πεξηβάιιεηαη εζωηεξηθά από 
βιελλνγόλν, ην ελδνκήηξην. Τν 
θάηω κέξνο ηεο κήηξαο θαηαιήγεη 
ζηνλ κόλπο. 



Οηζηξνγόλα-Πξνγεζηεξόλε 
       Τα εμωηεξηθά γελλεηηθά όξγαλα απνηεινύλ ην αιδοίο. Καηά ηελ 

εθεβεία νη ωνζήθεο αξρίδνπλ λα 
παξάγνπλ οιζηπογόνα θαη ππογεζηεπόνη, νξκόλεο νη νπνίεο παίδνπλ 
ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ εκκελνξξπζηαθό θύθιν θαη πξνθαινύλ ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ζηήζνπο. Τα νηζηξνγόλα, θπξίωο, είλαη ππεύζπλα γηα ηελ 
εκθάληζε ηωλ δεπηεξεύνληωλ θπιεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, όπωο είλαη 
ε αλαπηπγκέλε ιεθάλε θαη ε ζπζζώξεπζε ππνδόξηνπ ιίπνπο, πνπ δίλεη 
ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο ζην γπλαηθείν ζώκα. Οη ωνζήθεο  είλαη 
κεηθηνί αδέλεο. Η εμωθξηλήο κνίξα ηνπο παξάγεη ηα ωάξηα θαη ε 
ελδνθξηλήο ηηο νξκόλεο. 

 



       Εξωηηθή δηέγεξζε άληξα: δηαζηνιή αξηεξηώλ πένπο + Γέκηζκα ζεξαγγωδώλ ζωκάηωλ κε αίκα      
Σηύζε πένπο 

        Εξωηηθή δηέγεξζε γπλαίθαο: πγξαίλεηαη ν θόιπνο – νη κύεο ηνπ ραιαξώλνπλ  δηεπθόιπλζε ηεο 
εηζόδνπ ηνπ πένπο 

 
 
       Οξγαζκόο άληξα: ξπζκηθέο ζπζπάζεηο ιείωλ κπώλ γύξω από εθθνξεηηθή νδό   ώζεζε 

ζπέξκαηνο πξνο ηα έμω (εθζπεξκάηωζε)  300.000.000 ζπεξκαηνδωάξηα ζηνλ θόιπν   κήηξα 
 ωαγωγνύο 

       Ωάξην ζηνπο ωαγωγνύο + Σπεξκαηνδωάξην  Γνληκνπνίεζε 
 
 

Γνλημνπνίεζε 



Εμμηνοππςζιακόρ κύκλορ 
         Κάζε κήλα ην αλαπαξαγωγηθό ζύζηεκα επαλαιακβάλεη κηα ζεηξά από 
γεγνλόηα ηα νπνία ειέγρνληαη από νξκόλεο. Ο έκκελνο θύθινο νξίδεηαη ωο ην 
ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ πξώηε εκέξα ηεο πεξηόδνπ ηεο γπλαίθαο, έωο ηελ 
πξώηε εκέξα ηεο επόκελεο πεξηόδνπ ηεο. 

        Η κέζε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ είλαη 28 εκέξεο, αιιά δελ απνθιείεηαη έλαο 
θύθινο λα δηαξθεί από 21 έωο θαη 35 εκέξεο θαη λα παξακέλεη θπζηνινγηθόο. 

        Έλαο θπζηνινγηθόο έκκελνο θύθινο κπνξεί λα ρωξηζηεί ζε ηέζζεξηο θάζεηο: 
        Έμμηνορ πύζη: απνηειείηαη από ελδνκεηξηαθό ηζηό, αίκα θαη άιια πγξά, θαη 

απνβάιιεηαη από ηε κήηξα πεξλώληαο κέζα από ηνλ ηξάρειν θαη ηνλ θόιπν. 
        Ωοθςλακική θάζη: θάζε ωνζήθε πεξηέρεη ρηιηάδεο ωάξηα θαη ε αύμεζε ηωλ 

νξκνλώλ έρεη ωο απνηέιεζκα ε ωνζήθε λα παξάγεη έλα ώξηκν ωάξην θάζε 
κήλα. Τν ίδην δηάζηεκα, ηα νηζηξνγόλα πξνθαινύλ ηελ πάρπλζε ηνπ 
ελδνκεηξίνπ. 

        Ωοππηξία: πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ έλα ώξηκν ωάξην απειεπζεξωζεί από ηελ 
ωνζήθε θαη «ηαμηδεύεη» θαηά κήθνο ηεο ζάιπηγγαο πξνο ηε κήηξα. Αλ 
γνληκνπνηεζεί από ην ζπέξκα, ηα θύηηαξα μεθηλνύλ ηελ εγθπκνζύλε. Κνληά 
ζηε κέξα ηεο ωνξξεμίαο κπνξεί λα παξαηεξήζεηε απμεκέλα θνιπηθά πγξά. 

        Ωσπινική θάζη: ην ελδνκήηξην είλαη παρύ θαη έηνηκν λα δερηεί έλα 
γνληκνπνηεκέλν ωάξην. Αλ δελ ππάξμεη γνληκνπνίεζε, ε επέλδπζε δελ 
ρξεηάδεηαη πηα. Τα επίπεδα ηωλ νξκνλώλ αιιάδνπλ θαη ε επέλδπζε «πέθηεη».  

 
  
 

 



Π
Η
Γ
Ε
Σ

 

● https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE
%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE 

● https://www.eugonia.com.gr/el/anthropini-anaparagogi/ta-anaparagogika-organa-tou-andra/i-
odos-tou-spermatos 

● https://www.epithimies.gr/%CE%B5%CF%85-
%CE%B6%CE%B7%CE%BD/%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1/ypologi
smos-periodou?gclid=EAIaIQobChMIksLJzIjz9gIVpgIGAB1Nkg1lEAAYASAAEgIxHvD_ BwE 

 
● ην ζρνιηθό βηβιίν ηεο βηνινγίαο 

● Καη θπζηθά ην κπαιό καο! 

 

 




