
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 



1Ο ΘΕΜΑ 

1. Η γέννηση ενός παιδιού με σύνδρομο Down 
συνήθως οφείλεται:  

 α. στην προσβολή της μητέρας από ερυθρά 
κατά τη διάρκεια της κύησης,  

 β. στην ανεπαρκή πρόσληψη ασβεστίου κατά τη 
διάρκεια της κύησης,  

 γ. στην προχωρημένη ηλικία της μητέρας,  

 δ. στο γεγονός ότι η μητέρα κάπνιζε κατά τη 
διάρκεια της κύησης.  

 [Απάντηση: γ]  



2. Ένα δευτερεύον φυλετικό χαρακτηριστικό 

των γυναικών είναι:  

 α. η παραγωγή ωαρίων  

 β. η παραγωγή οιστρογόνων και 

προγεστερόνης  

 γ. η ανάπτυξη της λεκάνης  

 δ. η μείωση του υποδόριου λίπους  

 [Απάντηση: γ]  



3. Η αλλαγή της φωνής στα αγόρια κατά την 

εφηβεία προκαλείται από την:  

 α. ανάπτυξη της τριχοφυΐας  

 β. αυξημένη έκκριση οιστρογόνων  

 γ. αυξημένη έκκριση προγεστερόνης  

 δ. αυξημένη έκκριση τεστοστερόνης  

 [Απάντηση: δ]  



4. Ποια μέθοδος αντισύλληψης μας 

προφυλάσσει ταυτόχρονα πιο 

αποτελεσματικά και από τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα;  

 α. η διακεκομμένη συνουσία  

 β. το αντισυλληπτικό χάπι  

 γ. το διάφραγμα  

 δ. το ανδρικό προφυλακτικό  

 [Απάντηση: δ]  



5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές 
(Σ) ή λάθος (Λ):  

 a) Ένας κύριος λόγος για τον οποίο τα σπερματοζωάρια 
έχουν πολλά μιτοχόνδρια είναι για να μπορούν να 
κινηθούν σε πολλή μεγάλη-σε σχέση με το μέγεθος τους- 
απόσταση  

 b) Κατά την εκσπερμάτωση ενός άνδρα εξέρχονται 
περίπου 30.000 σπερματοζωάρια  

 c) Η σύφιλη ανήκει στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα. 

 d) Η στύση του πέους εξασφαλίζεται μέσω της συστολής 
των πάρα πολλών σκελετικών (γραμμωτών) μυών που 
βρίσκονται σε αυτό.  

 [Σ – Λ – Σ – Λ]  



 

6. Στο κείμενο που ακολουθεί, κάποιες προτάσεις είναι 
σωστές και κάποιες λανθασμένες. Να επιλέξετε τις 
προτάσεις που θεωρείτε ότι είναι σωστές:  

 1. Στον άνδρα οι δύο όρχεις βρίσκονται εγκατεστημένοι 
στο όσχεο.  

 2. Κάθε λοβός του όρχεως περιέχει εκατοντάδες 
σπερματικά σωληνάρια.  

 3. Η παραγωγή των σπερματοζωαρίων γίνεται στον 
σπερματικό πόρο.  

 4. Η αποθήκευση και η ωρίμανση των 
σπερματοζωαρίων γίνεται στην επιδιδυμίδα.  

 5. Η ενδοκρινής μοίρα των όρχεων παράγει την 
τεστοστερόνη  

 6. Η ίδια ορμόνη είναι υπεύθυνη και για την παραγωγή 
της φωνής.  

 [Απάντηση: Σωστές είναι οι 1, 4, 5]  



ΘΕΜΑ 2ο 
7. Από κάθε τοκετό, συνήθως, προκύπτει ένα βρέφος. 

Ωστόσο είναι πιθανό να γεννηθούν δύο ή και  

 περισσότερα. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο συνήθως γεννιέται 
ένα βρέφος ανά τοκετό; (2μ)  

 β) σε ορισμένες περιπτώσεις διδύμων, τα δύο παιδιά 
ανήκουν σε διαφορετικό φύλο. Πώς ονομάζονται τα 
δίδυμα αυτά; Πώς προκύπτουν; (4μ)  

 γ) σε άλλες περιπτώσεις τα δίδυμα ανήκουν στον ίδιο 
φύλο και μοιάζουν καταπληκτικά μεταξύ τους. Ποιος είναι 
ο πιθανός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό; Πώς 
ονομάζονται τα δίδυμα στην περίπτωση αυτή; (4μ)  

 δ) Στην περίπτωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης 
αυξάνουν οι πιθανότητες για την ύπαρξη πολλαπλών 
κυήσεων. Πού οφείλεται αυτό; (2μ)  

 



8. Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του θηλυκού και του 
αρσενικού αναπαραγωγικού συστήματος είναι, 
αντίστοιχα, οι ωοθήκες και οι όρχεις. Να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις:  

 α) Ποια είδη ορμονών παράγει καθένας από αυτούς; 
(3μ)  

 β) Πότε αυξάνεται, η έκκριση της ορμόνης που 
παράγουν οι όρχεις; Πότε αρχίζει, η έκκριση των 
ορμονών που παράγουν οι ωοθήκες; (2μ)  

 γ) Ποια δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου 
επηρεάζουν οι όρχεις; (5μ)  

 δ) Για ποιο λόγο αυτοί οι δύο αδένες χαρακτηρίζονται ως 
μεικτοί; (2μ)  

  



9. Στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, 
εκτός από την παραγωγή των θηλυκών 
γαμετών, γίνεται και η γονιμοποίησή τους, όπως 
και η ανάπτυξη του εμβρύου. Να απαντήσετε 
στις ερωτήσεις:  

 α) Σε ποιο τμήμα του αναπαραγωγικού 
συστήματος της γυναίκας παράγονται οι 
γαμέτες; Πώς ονομάζονται οι γαμέτες αυτοί; (2μ)  

 β) Σε ποια τμήματα του αναπαραγωγικού 
συστήματος της γυναίκας γίνεται η γονιμοποίηση 
του θηλυκού γαμέτη από το σπερματοζωάριο; 
Από πού ξεκινούν και πού καταλήγουν τα 
τμήματα αυτά; (3μ)  

 γ) Τι είναι η γονιμοποίηση; Πώς γίνεται;  



 

10. Ποια είναι η σημαντικότερη ορμόνη που παράγεται από τους 
όρχεις; Ποια η σημασία της στη διαμόρφωση του ανδρικού 
οργανισμού γενικότερα και στη λειτουργία του αναπαραγωγικού 
συστήματός του;  

 [Απάντηση: Είναι η τεστοστερόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των γεννητικών οργάνων. Η 
παραγωγή της αυξάνεται σημαντικά στην εφηβεία. Η τεστοστερόνη 
είναι υπεύθυνη για:  

 • την ωρίμανση των όρχεων και την παραγωγή του σπέρματος,  

 • την τελική διαμόρφωση του πέους.  

 Επίσης, είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση των δευτερευόντων 
χαρακτηριστικών του ανδρικού φύλου και συγκεκριμένα για:  

 • την ανάπτυξη της γενειάδας,  

 • την ανάπτυξη της τριχοφυΐας στις μασχάλες και στην περιοχή των 
γεννητικών οργάνων,  

 • τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος σε σχέση με τη 
γυναίκα,  

 • την επιμήκυνση των φωνητικών χορδών που προκαλεί αλλαγή 
στην φωνή.]  



11. Στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας 
παράγονται οι γαμέτες αλλά και ορμόνες. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Από ποια τμήματα αποτελείται το 
αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας; (5μ)  

 β) Πώς ονομάζεται το τμήμα του 
αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που 
φιλοξενεί το έμβρυο; Από τι αποτελείται το 
τοίχωμά του; Πώς ονομάζεται ο βλεννογόνος 
που το καλύπτει εσωτερικά; (3μ)  

 γ) Ποια είδη ορμονών παράγονται από τους 
αναπαραγωγικούς αδένες της γυναίκας; Ποιο 
από αυτά, κυρίως, επηρεάζει τα δευτερεύοντα 
χαρακτηριστικά του φύλου; Ποια είναι αυτά; (5μ)  



12. Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία 
του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί περιλαμβάνονται 
κληρονομικοί παράγοντες, καθώς και ο τρόπος ζωής της 
μητέρας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Ποια είναι τα δύο παραδείγματα κληρονομικών 
νοσημάτων που αφορούν στο αίμα; Ποιο είδος 
συνδρόμου σχετίζεται με την ηλικία της μητέρας; (3μ)  

 β) Γιατί το κάπνισμα της εγκύου μπορεί να είναι 
επιβλαβές για την υγεία του εμβρύου αλλά και του 
νεογνού που θα γεννηθεί; (4μ)  

 γ) Γιατί η διατροφή επηρεάζει την υγεία της εγκύου και 
του παιδιού; Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει 
στην έγκυο μια μη ισορροπημένη διατροφή; (5μ)  



13. Οι όρχεις αποτελούν σημαντικούς αδένες γιατο 
αναπαραγωγικό σύστημα κάθε άντρα. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Ποια είναι η αρχική θέση των όρχεων κατά 
την ανάπτυξη του εμβρύου; Ποια είναι η θέση 
που τελικώς καταλαμβάνουν κατά τους 
τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης; (4μ)  

 β) Πότε αρχίζει η παραγωγή σπερματοζωαρίων, 
ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για τη 
σπερματογένεση; (4μ)  

 γ) Σε ποια κατηγορία αδένων ανήκουν οι όρχεις; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας; (4μ)  



14. Οι ωοθήκες αποτελούν τα όργανα στα οποία 
παράγονται τα ωάρια και συνδέονται λειτουργικά με άλλα 
τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας. 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Ποιο είναι το σχήμα των ωοθηκών; Πόσες ωοθήκες 
υπάρχουν, φυσιολογικά, στο σώμα κάθε γυναίκας; (2μ)  

 β) Πώς ονομάζονται τα τμήματα του αναπαραγωγικού 
συστήματος της γυναίκας που συνδέουν τις ωοθήκες με 
τη μήτρα; Ποιο είναι το σημαντικό γεγονός, για τη 
διαδικασία της αναπαραγωγής, που συμβαίνει στα 
τμήματα αυτά; (4μ)  

 γ) Ποιο είναι το σχήμα και το μέγεθος της μήτρας; Από τι 
αποτελείται το τοίχωμά της, από τι το εσωτερικό 
περίβλημά της; Πού καταλήγει το κάτω της μέρος; (6μ)  



 15. Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα διαθέτει 
οργάνωση που εξυπηρετεί την αναπαραγωγή και την 
ανάπτυξη του εμβρύου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

 α) Ποιες από τις δομές που αποτελούν το 
αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, βρίσκονται στο 
εσωτερικό του σώματός της; Ποιος είναι (φυσιολογικά) ο 
αριθμός κάθε μιας από τις δομές αυτές στο σώμα μιας 
γυναίκας; (4μ)  

 β) Ποιο είναι το εξωτερικό γεννητικό όργανο της 
γυναίκας; Ποιες επιμέρους δομές περιλαμβάνει; (5μ)  

 γ) Ποια από τις δομές των ερωτημάτων α. και β. 
αποτελούν αδένα; Σε ποια κατηγορία αδένων ανήκει; Να 
ονομάσετε ένα από τα προϊόντα του. (3μ)  

  



ΘΕΜΑ Δ 
 Μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών, καπνίστρια με ήπια αναιμία 

(σιδηροπενία) διαπιστώνει ότι, σε αυτήν την σχετικά μεγάλη ηλικία, 
είναι έγκυος για πρώτη φορά και επισκέπτεται τον γυναικολόγο της. 
Εκείνος αφού την εξέτασε την παρέπεμψε σε έναν γενετιστή, 
προκειμένου να της δώσει γενετική συμβουλή, της συνταγογράφησε 
ένα συμπλήρωμα σιδήρου, και της συνέστησε να υιοθετήσει, κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής.  

 I. Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο ο γιατρός συνταγογράφησε στην 
έγκυο το συμπλήρωμα σιδήρου και το λόγο για τον οποίο της 
συνέστησε να ζητήσει γενετική συμβουλή;  

 II. Τι θα έπρεπε να προσέξει η γυναίκα στη διατροφή της, ώστε να 
γεννήσει ένα υγιές έμβρυο και να παραμείνει η ίδια υγιής; Αν η γυναίκα 
δεν διακόψει το κάπνισμα, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην 
υγεία του εμβρύου; (12+13μ)  


