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Κεφάλαιο 6. Αναπαραγωγή 

 

 Η αναπαραγωγή είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της ζωής 

 Με την αναπαραγωγή οι οργανισμοί δημιουργούν απογόνους 

 Μονογονία ή Μονογονική αναπαραγωγή 

 Πραγματοποιείται χωρίς ζευγάρωμα 

 Παρατηρείται σε μονοκύτταρούς οργανισμούς & ορισμένα φυτά και ζώα 

 

 

 

 Αμφιγονία ή Αμφιγονική αναπαραγωγή 

 Πραγματοποιείται με ζευγάρωμα ανάμεσα σε αρσενικό και θηλυκό 

 Τα άτομα αυτά παράγουν εξειδικευμένα κύτταρα, τους γαμέτες που είναι τα 

σπερματοζωάρια και τα ωάρια 

 Οι γαμέτες ενώνονται με μια διαδικασία που ονομάζεται γονιμοποίηση 

 Έτσι σχηματίζεται το πρώτο κύτταρο του οργανισμού, το ζυγωτό 

 Ο νέος οργανισμός θα προκύψει από το ζυγωτό  

 

 



6.1. Αναπαραγωγή σε μονοκύτταρους οργανισμούς  

 

 Οι μονοκύτταροι οργανισμοί αναπαράγονται συνήθως μονογονικά 

 Η αμοιβάδα αναπαράγεται με απλή διαίρεση (διχοτόμηση) 
 

 
 

 Διπλασιάζεται το γενετικό υλικό της αμοιβάδας και στη συνέχεια με διαίρεση 

δημιουργούνται δύο νέες όμοιες αμοιβάδες 

 

6.2. Αναπαραγωγή στα φυτά 

 

 Η αναπαραγωγή γίνεται και με μονογονία και με αμφιγονία 

 Παράδειγμα η κοινή πατάτα, αναπαράγεται: 

 Από τα «μάτια» παράγεται νέο φυτό 

 Με σπέρματα 

 Μονογονική αναπαραγωγή στα φυτά - Μονογονία 

 Σε μερικά φυτά όπως το γεράνι, μπορούμε να κόψουμε ένα κλαδί και να το 

φυτέψουμε σε μια γλάστρα & θα αναπτυχθεί νέο φυτό γερανιού 

 Αναπαραγωγή με παραφυάδες: Στη φραουλιά ο βλαστός αναπτύσσεται αρκετά, 

απομακρύνεται από το αρχικό φυτό και σε περίπτωση που ακουμπήσει στο χώμα, 

βγάζει ρίζες δημιουργώντας ένα νέο φυτό 
 

  
 

 Αναπαραγωγή με καταβολάδες: Στο αμπέλι, ένα βλαστός μπορεί να χωθεί στο 

χώμα, να βγάλει ρίζες δημιουργώντας ένα νέο φυτό 
 

  



 Αμφιγονική αναπαραγωγή στα ανθόφυτα – Αμφιγονία 

 Ανθόφυτα ονομάζονται τα φυτά που έχουν άνθη 

 Το αναπαραγωγικό όργανο του φυτού είναι το άνθος 

 Το άνθος παράγει γαμέτες 

 Το άνθος είναι αρσενικό, θηλυκό ή τέλειο 

 Το αρσενικό άνθος έχει μόνο στήμονες 

 Οι στήμονες αποτελούνται από το νήμα και τους ανθήρες 

 Στους ανθήρες βρίσκονται οι γυρεόκοκκοι που περιέχουν αρσενικούς γαμέτες 

 Το θηλυκό άνθος έχει μόνο ύπερο 

 Ο ύπερος αποτελείται από το στίγμα, το στύλο και την ωοθήκη 

 Στην ωοθήκη βρίσκονται σπερματικές βλάστες που περιέχουν θηλυκούς γαμέτες 
 

 

 
 

 Το τέλειο άνθος έχει στήμονες & ύπερο, παράγει αρσενικούς & θηλυκούς γαμέτες 
 

 
 

 



  

 

 

Σημείωση 1: Ένα φυτό ονομάζεται μόνοικο όταν έχει τέλεια άνθη. 
 

Σημείωση 2: Δι-οίκο, αντίθετα ονομάζεται ένα φυτό στο οποίο αρσενικά και θηλυκά άνθη 

βρίσκονται σε διαφορετικά φυτά του ιδίου είδους 
 

 Για να γίνει γονιμοποίηση θα πρέπει να μεταφερθούν οι γυρεόκοκκοι από τους 

ανθήρες στο στίγμα του ύπερου 

 Η διαδικασία αυτή ονομάζεται επικονίαση και επιτυγχάνεται κυρίως με τη βοήθεια 

των εντόμων και του ανέμου 

 Όταν φτάσει ο γυρεόκοκκος στο στίγμα του ύπερου τότε αναπτύσσεται μια 

προεκβολή η οποία φτάνει στην ωοθήκη 

 Ο γυρεόκοκκος (αρσενικός γαμέτης) μεταφέρεται από την προεκβολή στην ωοθήκη     

όπου γονιμοποιεί το ωάριο  

 Από το ζυγωτό θα αναπτυχθεί το φυτικό έμβρυο  

 Μετά η ωοθήκη αρχίζει να μεταβάλλεται σχηματίζοντας τον καρπό 
 

Σημείωση 1: Στον καρπό περικλείονται ένα ή περισσότερα σπέρματα 
 

Σημείωση 2: Κάθε σπέρμα περικλείει φυτικό έμβρυο από το οποίο θα προκύψει το νέο φυτό 
 

 Τα σπέρματα μπορεί να είναι: 

 Γυμνά και ονομάζονται γυμνόσπερμα (κουκουνάρι) – Επικονίαση με το άνεμο 

 Μέσα σε αγγεία και ονομάζονται αγγειόσπερμα (πορτοκάλι) 

 

  

  

 

 



6.3 Αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς 

 

 Τα ασπόνδυλα αναπαράγονται με μονογονία ή αμφιγονία ή μερικά & με δυο τρόπους 

 Ο αρσενικός γαμέτης – σπερματοζωάριο – είναι μικρότερος από το ωάριο αλλά έχει τη 

δυνατότητα κίνησης με το μαστίγιό του 

 Ο θηλυκός γαμέτης – ωάριο – είναι μεγαλύτερος αλλά δεν έχει αυτονομία κίνησης 
 

 

 
 

Σημείωση 1: Το ωάριο και το σπερματοζωάριο σε κλίμακα 
 

Σημείωση 2: Το ωάριο είναι μεγαλύτερο από το σπερματοζωάριο διότι περιέχει θρεπτικές 

ουσίες απαραίτητες στο ζυγωτό & στα κύτταρα που προκύπτουν από τις πρώτες διαιρέσεις 

 Γονοχωριστικά ζώα είναι εκείνα στα οποία αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες παράγονται 

σε διαφορετικά άτομα του είδους 

 Στα γονοχωριστικά ζώα η γονιμοποίηση γίνεται: 

 Μέσα στο σώμα του θηλυκού - εσωτερική γονιμοποίηση 

 Έξω από το σώμα του θηλυκού - εξωτερική γονιμοποίηση 

 Ερμαφρόδιτα ζώα είναι εκείνα στα οποία αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες παράγονται 

στο ίδιο άτομο - σε ορισμένα ασπόνδυλα αρσενικό και θηλυκό σύστημα συνυπάρχουν 

 Ζωοτόκα ονομάζονται εκείνα που γεννούν μικρά ζώα – θηλαστικά 

 Ωοτόκα ονομάζονται εκείνα που γεννούν αυγά – ψάρια και πτηνά 
 

Σημείωση: Ορισμένα σπονδυλωτά επωάζουν τα αυγά μέσα στο σώμα του βγάζουν από το 

σώμα τους μικρά ζώα, όπως ο καρχαρίας και ονομάζονται ωο-ζωοτόκα 
 

Σημείωση: Η γέννηση των νέων οργανισμών την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού, ευνοεί 

την ανάπτυξή τους λόγω θερμοκρασίας και αφθονίας τροφής 

 



6.4 Αναπαραγωγή στον άνθρωπο 

 

Η «συνάντηση» των σπερματοζωαρίων με το ωάριο γίνεται με: 

1) Σεξουαλική πράξη 

2) Τεχνητή γονιμοποίηση 

 

a) Το αναπαραγωγικό σύστημα στον άνδρα 

 

 Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα αποτελείται από: 

 Τους όρχεις – παράγουν τα σπερματοζωάρια 

 Το όσχεο – περιβάλλει και προστατεύει τους όρχεις & εξασφαλίζει την 

απαραίτητα κατάλληλη θερμοκρασία για την παραγωγή σπερματοζωαρίων 

 Τον σπερματικό πόρο 

 Σπερματική κύστη 

 Το πέος 

 Την ουρήθρα 

 

 Η πορεία των σπερματοζωαρίων: 

 Παραγωγή σπερματοζωαρίων στους όρχεις 

 Διέλευση του υγρού από τον σπερματικό πόρο στην σπερματοδόχο κύστη 

 Στο υγρό με τα σπερματοζωάρια προστίθενται εκκρίματα του προστάτη και 

σχηματίζουν το σπερματικό υγρό ή σπέρμα 

 Εκσπερμάτωση προς τα έξω μέσω της ουρήθρας ή απορρόφηση 

 

Σημείωση 1: Η παραγωγή σπερματοζωαρίων από τους όρχεις είναι μια συνεχής διαδικασία 

που αρχίζει από την ηλικία των 12 με 15 χρονών 

Σημείωση 2: Στο υγρό με τα σπερματοζωάρια προστίθενται και τα εκκρίματα του προστάτη 

και σχηματίζουν το σπερματικό υγρό ή σπέρμα 

Σημείωση 3: Στην εκσπερμάτωση απελευθερώνονται 200 - 300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια 

– Βιολογικές ή ψυχικές «διαταραχές» μπορεί να μειώσουν δραστικά αυτόν τον αριθμό  

Σημείωση 4: Η εκσπερμάτωση συμβαίνει και κατά τη διάρκεια του ύπνου - ονείρωξη 

Σημείωση 5: Αν δε γίνει εκσπερμάτωση τα σπερματοζωάρια απορροφούνται  

 

 

 

 

 

 

 



b) Το αναπαραγωγικό σύστημα στη γυναίκα 

 

 Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από: 

 Τις ωοθήκες – παράγουν εναλλάξ ωάρια 

 Τις σάλπιγγες 

 Τη μήτρα 

 Τον τράχηλο 

 Τον κόλπο 

 

 

 

 Η πορεία των ωαρίων: 

 Ωρίμανση ωαρίων στις ωοθήκες 

 Απελευθέρωση ωαρίου στη σάλπιγγα – ωορρηξία 

 Διόγκωση τοιχωμάτων της μήτρας – ενδομήτριο 

 Ωάριο από τη σάλπιγγα καταλήγει στη μήτρα 

 Ωάριο που δεν γονιμοποιήθηκε αποβάλλεται μέσω του κόλπου 

 Το ωάριο αποβάλλεται μαζί με βλέννες, αίμα και κυτταρικά υπολείμματα -  

έμμηνη ρήση ή απλά περίοδος 

 

 

Σημείωση 1: Ανώριμα ωάρια υπάρχουν στις ωοθήκες των κοριτσιών από τη γέννησή τους, 

ωστόσο η ωρίμανση των ωαρίων που αρχίζει κατά την εφηβεία - ηλικία 12 με 15 χρονών 

Σημείωση 2: Ένα ωάριο ωριμάζει κάθε περίπου 28 ημέρες από μια ωοθήκη εναλλάξ 

Σημείωση 3: Από την ωρίμανση ενός ωαρίου μέχρι την ωρίμανση του επόμενου, αν δεν γίνει 

γονιμοποίηση συμπληρώνεται ο έμμηνος κύκλος 

Σημείωση 4: Το ωάριο μπορεί να γονιμοποιηθεί μόνο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται 

μέσα στη σάλπιγγα 

Σημείωση 5: Ως πρώτη μέρα του κύκλου ορίζεται η ημέρα έναρξης της έμμηνης ρήσης 

Σημείωση 6: Η διαδικασία της έμμηνης ρήσης γίνεται για να επανέλθει το ενδομήτριο στην 

αρχική του κατάσταση 

 

 



 

 



c)  Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση 

 

 Από τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια που απελευθερώνονται κατά την εκσπερμάτωση, 

μόνο μερικές χιλιάδες θα συναντήσουν το ωάριο και μόνο ένα θα το γονιμοποιήσει 

 Αν γονιμοποιηθεί το ωάριο δημιουργείται μια μεμβράνη που παρεμποδίζει την είσοδο 

των άλλων σπερματοζωαρίων 

 Το ζυγωτό κινείται προς τη μήτρα και αρχίζει η διαδικασία της διαίρεσης 

 Σχηματίζεται μάζα κυττάρων η οποία εμφυτεύεται στο ενδομήτριο – αρχή εγκυμοσύνης 

 Τα τοιχώματα του ενδομητρίου, πλούσια σε αιμοφόρα αγγεία, βοηθούν στην ανάπτυξη 

του εμβρύου & του παρέχουν οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες για περίπου 10 εβδομάδες 

 Σχηματίζεται ο πλακούντας και ο ομφάλιος λώρος που συνδέουν το έμβρυο με το 

κυκλοφορικό σύστημα της μητέρας 

 

 

 

 

 Το έμβρυο βρίσκεται στον αμνιακό σάκο, με αμνιακό υγρό, που είναι προστατευτικό 

 Μετά από περίπου εννέα μήνες κύησης το έμβρυο παίρνει θέση για τον τοκετό 

 Ο αμνιακός σάκος σπάει και με συσπάσεις της μήτρας: 

 Αποβάλλεται το αμνιακό υγρό 

 Ωθείται το έμβρυο έξω από το σώμα της μητέρας του 

 

 

Σημείωση 1: Ένα βρέφος γεννιέται ανά τοκετό συνήθως διότι σε κάθε έμμηνο κύκλο 

ωριμάζει ένα ωάριο συνήθως και η διαίρεση του ζυγωτού δεν γίνεται διαχωρισμός των 

κυττάρων προς δυο έμβρυα συνήθως! 

Σημείωση 2: Δίδυμα, τρίδυμα, … γεννιούνται σε δυο περιπτώσεις: 

1) Δυο (2) διαφορετικά ωάρια ωριμάζουν και γονιμοποιούνται από δυο (2) σπερματοζωάρια 

 Προκύπτουν δυο (2) έμβρυα σε δυο (2) διαφορετικούς αμνιακούς σάκους 

 Μοιάζουν μεταξύ τους όσο οποιαδήποτε αδέλφια 

 Είναι του ίδιου ή διαφορετικού φύλλου 

 Ονομάζονται δυζυγωτικά 

2) Ένα (1) ωάριο ωριμάζει και γονιμοποιείται από ένα (1) σπερματοζωάριο 

 Κατά τη διαίρεση του ζυγωτού συμβαίνει διαχωρισμός των κυττάρων 

 Δημιουργούνται δυο έμβρυα 

 Βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς αμνιακούς σάκους 

 Μοιάζουν πολύ μεταξύ τους 

 Είναι πάντοτε του ίδιου φύλλου 

 Ονομάζονται μονοζυγωτικά 

 



d) Αναπαραγωγικό σύστημα και υγεία 

 

 Όσο διαρκεί η κύηση η ανάπτυξη και η υγεία του εμβρύου εξαρτώνται από: 

1) Περιβαλλοντικούς παράγοντες 

 Ρύπανση ατμοσφαιρικού αέρα 

 Φυτοφάρμακα και χημικά σε τρόφιμα και ποτά 

2) Παράγοντες σχετικοί με τον τρόπο ζωής της μητέρας 

 Κάπνισμα 

 Κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 

 Λήψη φαρμάκων 

 Διατροφή 

 Άσκηση 

 

Σημείωση 1: Ισορροπημένη διατροφή & άσκηση συμβάλλουν στην υγεία μητέρας & εμβρύου 

Σημείωση 2: Μετά τον τοκετό αρχίζει η παραγωγή και έκκριση γάλακτος από τους μαστικούς 

αδένες, που βρίσκονται στο στήθος της μητέρας 

Σημείωση 3: Ο θηλασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την υγεία του βρέφους όσο και 

την ανάπτυξή του 

Σημείωση 4: Όσο περισσότερο θηλάζει το βρέφος τόσο αυξάνεται η έκκριση γάλακτος 

Σημείωση 5: Όταν διακοπεί ο θηλασμός σταματά η ροή του γάλακτος σταδιακά και 

διακόπτεται σε διάστημα λίγων ημερών 
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