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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΘΕΜΑ 

1. 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] 

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

1. Σχηματισμός δέρματος γίνεται στο 2ο τρίμηνο της κύησης.  
2. Η εμφάνιση δευτερευόντων χαρακτηριστικών φύλου γίνεται στη παιδική ηλικία.  
3. Οι μαστοί είναι εξωκρινείς αδένες που ρυθμίζονται από τον υποθάλαμο και την υπόφυση.  
4. Τα σπερματοζωάρια και το σπέρμα είναι ταυτόσημες έννοιες. 
5. Οι όρχεις αρχίζουν την ανάπτυξή τους μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, κατά την εμβρυϊκή 

ζωή. 
6. Τα διωικά δίδυμα είναι υποχρεωτικά του ίδιου φύλου.  

 [Απάντηση: Σωστές είναι οι 1, 3, 5] 

Να επιλέξετε την πρόταση που συνεχίζει σωστά τη φράση. 
3. Οι σπερματίδες: 

α. αποτελούν διπλοειδή αναπαραγωγικά κύτταρα, 
β. δίνουν με μειωτική διαίρεση τα σπερματοζωάρια, 
γ. μεταξύ των τμημάτων από τα οποία αποτελούνται περιλαμβάνεται και η μαστιγιοουρά, 
δ. είναι απλοειδή αναπαραγωγικά κύτταρα. 

[Απάντηση: δ] 

4. 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] 

5. Τα αντισυλληπτικά χάπια: 
α. περιέχουν συνθετικές ορμόνες και μπορεί να δρουν διακόπτοντας την ωοθυλακιορρηξία, 
β. υπάγονται στις ορμονικές μεθόδους αντισύλληψης και μπορεί να αποτρέπουν την εμφύτευση του 

γονιμοποιημένου ωαρίου. 
γ. Ούτε το α ούτε το β. 
δ. Και το α και το β.  

[Απάντηση: δ] 

6. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι: 
α. Η σύφιλη, τα χλαμύδια, και τα κονδυλώματα 
β. Η σύφιλη, η γρίπη και τα κονδυλώματα 
γ. Η πολιομυελίτιδα, τα χλαμύδια, και η ελονοσία 
δ. Η δυσεντερία, τα χλαμύδια, και τα κονδυλώματα 

[Απάντηση: α] 
7. 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] 

8. 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] 
9. 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] 
10. Μια γυναίκα με φραγμένους τους ωαγωγούς θέλει να τεκνοποιήσει. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η πιο 

ενδεδειγμένη θεραπεία;  
α.  Υπολογισμός της γόνιμης περιόδου.  
β.  Προετοιμασία με φάρμακα που συμβάλουν στην παραγωγή ωαρίων.  
γ.  Εξωσωματική γονιμοποίηση.  
δ.  Τεχνητή μεταφορά σπερματοζωαρίων μέσα στη μήτρα της γυναίκας.  

[Απάντηση: γ] 
11. Να τοποθετήσετε το σύμβολο   σε όποιο κελί υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στους όρους της οριζόντιας 

σειράς και της κάθετης στήλης σε ό,τι αφορά την παραγωγή των αναφερόμενων ορμονών: 

 Όρχεις Ωοθήκες Υπόφυση 

Τεστοστερόνη    

Οιστρογόνα    

Προγεστερόνη    

Θυλακιοτρόπος ορμόνη    

Ωχρινοτρόπος ορμόνη    
[Απάντηση: Όρχεις (τεστοστερόνη) Ωοθήκες (Οιστρογόνα – Προγεστερόνη) Υπόφυση (Θυλακιοτρόπος – Ωχρινοτρόπος)] 

 

12. Στα κελιά όπου υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στους όρους των κάθετων στηλών και της οριζόντιας 
γραμμής να τοποθετήσετε το σύμβολο  : 

 Ζυγωτό Ωογόνιο Σπερματογόνιο Πολικό σωμάτιο 

23 χρωμοσώματα     

46 χρωμοσώματα     
[Απάντηση: Πολικό σωμάτιο: 23 – τα υπόλοιπα: 46] 

 
13. Στους παρακάτω όρους σημειώστε Α δίπλα σ’ αυτόν που ανήκει στο ανδρικό και Γ σ’ αυτόν που ανήκει 

στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα 
1. όρχεις      2.αιδοίο     3.πέος      4.μήτρα    5.κόλπος    6.επιδιδυμίδα     
7.σάλπιγγες     8.σπερματικός πόρος      9.ωοθήκες         10. πόσθη      11. ωάρια     
12. οιστρογόνα    13.προγεστερόνη     14 τεστοστερόνη     15. ωαγωγοί   16.κλειτορίδα 

[Απάντηση: ] 

14. Να τοποθετήσετε  τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη λειτουργία του θηλασμού, με τη σειρά με την 
οποία συμβαίνουν. 

α.  Ερεθισμός νευρικών απολήξεων θηλαίας άλω 
β.  Παραγωγή προλακτίνης από την υπόφυση 
γ.  Διέγερση υπόφυσης για την παραγωγή ωκυτοκίνης 
δ.  Ροή γάλακτος από γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή 
ε.  Πρόκληση σύσπασης λοβών μαστικού αδένα 
στ. Αποστολή μηνυμάτων προς τον υποθάλαμο 

[Απάντηση: β – α – στ – γ – ε – δ] 
15. Ερωτήσεις Σ-Λ 

α) Στο εσωτερικό κάθε ωοθήκης υπάρχουν αρκετές χιλιάδες ωοθυλάκια, που το καθένα περιέχει ένα 

άωρο ωάριο. 



β) Οι ωοθήκες είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινής τις 

ορμόνες. 

γ) Μείωση είναι ο μηχανισμός που μειώνει κατά το ήμισυ τον αρχικό αριθμό χρωμοσωμάτων, και 

από ένα διπλοειδές κύτταρο προκύπτουν απλοειδή κύτταρα. 

δ) Η εκλεκτική έκφραση των γονιδίων των κυττάρων ονομάζεται μίτωση. 

ε) Η γονιμοποίηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία πολλά σπερματοζωάρια με τη βοήθεια 

ειδικών ενζύμων εισέρχονται στο ωάριο. 

στ) Η κεφαλή των σπερματοζωαρίων περιέχει πολλά μιτοχόνδρια που παράγουν ενέργεια για την 

μετακίνηση τους. 
[Απάντηση: …] 

16. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
α) Στο εσωτερικο  κα θε ωοθη κης υπα ρχουν αρκετε ς χιλια δες ____________________, που το καθε να 

περιε χει ε να α ωρο ωα ριο. 
β) Οι ωοθη κες ει ναι μεικτοι  αδε νες. Η εξωκρινη ς μοι ρα τους παρα γει τα ωα ρια και η ενδοκρινη ς τις 

______________________. 
γ) Μει ωση ει ναι ο μηχανισμο ς που μειω νει κατα  το η μισυ τον αρχικο  αριθμο  ______________________, και 

απο  ε να διπλοειδε ς κυ τταρο προκυ πτουν απλοειδη  κυ τταρα. 
δ) Η εκλεκτικη  ε κφραση των γονιδι ων των κυττα ρων ονομα ζεται ___________________. 
ε)  Η γονιμοποι ηση ει ναι μια διαδικασι α κατα  την οποι α  πολλα  ε να _____________________ με τη βοη θεια 

ειδικω ν ενζυ μων εισε ρχεται στο ωα ριο. 
στ) Το _______________________ των σπερματοζωαρι ων περιε χει πολλα  μιτοχο νδρια που παρα γουν 

ενε ργεια για την μετακι νηση τους. 
[Απάντηση:…] 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΘΕΜΑ 

1. Να τοποθετήσετε τα παρακάτω ανδρικά όργανα στη σωστή σειρά, ώστε να αναδεικνύεται η διαδοχική 
πορεία των σπερματοζωαρίων από την παραγωγή μέχρι την έξοδό τους από το πέος: 

Σπερματικός πόρος, σπερματικά σωληνάρια, πέος, επιδιδυμίδα, βάλανος, ουρήθρα 
[Απάντηση: Σπερματικά σωληνάρια, επιδιδυμίδα, σπερματικός πόρος, ουρήθρα, πέος, βάλανος] 

 

2. Ποιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει η ακροποσθία και πώς αυτό αντιμετωπίζεται; 
[Απάντηση: Όταν η ακροποσθία έχει πολύ στενό άνοιγμα (στένωση), δεν μπορεί να τραβηχτεί πίσω κατά την 
ούρηση και, κυρίως, κατά τη στύση, με αποτέλεσμα να προκαλεί πόνο και διάφορα προβλήματα (φίμωση). Σε 
αυτή την περίπτωση αφαιρείται ένα τμήμα με χειρουργική επέμβαση που λέγεται περιτομή.]  

3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δομής του σπερματοζωαρίου; Πώς το βοηθούν να ανταποκρίνεται 
στον βιολογικό ρόλο του; 

[Απάντηση: Το σπερματοζωάριο περιέχει: 
• την κεφαλή, στην οποία εκτός από τον απλοειδή πυρήνα περιέχονται και ένζυμα για τη διάτρηση του ωαρίου, 
• το ενδιάμεσο σώμα, που περιέχει πολυάριθμα μιτοχόνδρια τα οποία παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια για 

τη μετακίνησή του, 
• τη μαστιγιοουρά, με την οποία το σπερματοζωάριο προωθείται, προκειμένου να συναντήσει το ωάριο.] 

 

4. Ποια είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου του τοκετού; 
[Απάντηση: Στο δεύτερο στάδιο οι συσπάσεις της μήτρας γίνονται εντονότερες και συχνότερες, περίπου κάθε  
1-2 λεπτά. Η γυναίκα έχει την έντονη επιθυμία «να σπρώξει», επειδή το έμβρυο πιέζει τα εσωτερικά της όργανα. 
Όταν ο τράχηλος διασταλεί πλήρως, μπορεί να αρχίσει να εξέρχεται σταδιακά το κεφάλι του νεογνού. Οι 
διαδοχικές συσπάσεις βοηθούν στην εξώθηση. Μετά το κεφάλι, εξέρχεται ο ένας και στη συνέχεια ο άλλος 
ώμος. Εφόσον εξέλθουν και οι ώμοι, που είναι το φαρδύτερο σημείο του σώματος, το υπόλοιπο σώμα εξέρχεται 
πιο εύκολα. Όταν το νεογνό εξέρχεται από τη μήτρα, είναι ακόμη συνδεδεμένο με τον ομφάλιο λώρο που του 
παρέχει το απαραίτητο οξυγόνο. Αφού αρχίσει να αναπνέει (κλάμα του μωρού), τότε ο γιατρός δένει τον 
ομφάλιο λώρο και τον κόβει.] 

 

5. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή συχνά οδηγεί σε πολλαπλή κύηση. Πού οφείλεται το φαινόμενο αυτό; 
[Απάντηση: Κατά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή χορηγούνται στις γυναίκες ορμόνες οι οποίες προκαλούν 
πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία και, συνεπώς, ταυτόχρονη ωρίμανση πολλών ωαρίων, γεγονός που αυξάνει τις 
πιθανότητες για πολλαπλή κύηση.] 

 



6. Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η ανδρική στειρότητα, ποιες είναι οι αιτίες που μπορούν να την 
προκαλέσουν; 

[Απάντηση: Η ανδρική στειρότητα οφείλεται κυρίως σε: 
• μειωμένη παραγωγή σπερματοζωαρίων, 
• παραγωγή σπερματοζωαρίων με ανωμαλίες. 
Οι κυριότερες αιτίες που μπορούν να την προκαλέσουν οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως 
ακτινοβολίες, θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους 34 

ο
C στην περιοχή των όρχεων, χημικές ουσίες και διάφορες 

ασθένειες. Μία από τις ασθένειες που δημιουργούν πρόβλημα είναι η παρωτίτιδα (μαγουλάδες). Όταν 
προσβληθεί από παρωτίτιδα ένας έφηβος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μειωθεί ο αριθμός και η ποιότητα 
των σπερματοζωαρίων του.] 

 

7. Ποιες είναι οι εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι γυναίκες, ειδικά μετά το 40ό έτος της 
ηλικίας τους και γιατί; 

[Απάντηση: Η γυναίκα για να προλάβει την ανάπτυξη όγκων που μπορεί να αναπτυχθούν στα αναπαραγωγικά 
όργανα, πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να κάνει: 
• αυτοεξέταση μαστών (ψηλάφιση), 
• μαστογραφία, 
• τεστ Παπανικολάου για την έγκαιρη διάγνωση των όγκων του τραχήλου της μήτρας.] 
 

8. Ποια νοσήματα χαρακτηρίζονται ως σεξουαλικά μεταδιδόμενα; Ποια συμπτώματα πρέπει να οδηγούν 
σε υποψίες για το ενδεχόμενο λοίμωξης από αυτά; 

[Απάντηση: Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή αφροδίσια νοσήματα είναι λοιμώδη νοσήματα, τα οποία 
μεταβιβάζονται κύρια μέσω της σεξουαλικής επαφής. Μεταξύ των συμπτωμάτων που δημιουργούν υποψία για 
τη λοίμωξη από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα περιλαμβάνονται: 
• ο πόνος ή ο ερεθισμός της γεννητικής περιοχής, 
• το τσούξιμο κατά την ούρηση, 
• οι διογκωμένοι αδένες, 
• η εμφάνιση μη φυσιολογικών εκκριμάτων από τον κόλπο ή από το πέος, 
• πληγές ή φουσκάλες στην γεννητική περιοχή ή στο στόμα κ.ά.] 
 

9. 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.] 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΘΕΜΑ 

1. Στο σχήμα παρουσιάζεται η διαδικασία της 
γαμετογένεσης στα δύο φύλα. Να 
απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
1. Πώς ονομάζονται τα κύτταρα Α; Πού 

εντοπίζονται; 
2. Πώς ονομάζονται τα κύτταρα Β; Με ποιο 

είδος κυτταρικής διαίρεσης διαιρούνται; 
3. Πώς ονομάζονται τα κύτταρα Γ; Πόσα 

χρωμοσώματα περιέχουν; 
4. Πώς ονομάζονται τα κύτταρα Δ; Με ποιο 

είδος κυτταρικής διαίρεσης διαιρούνται; 
5. Πώς ονομάζονται τα κύτταρα Ε; Με ποιο 

είδος κυτταρικής διαίρεσης διαιρούνται; 
6. Πώς ονομάζονται τα κύτταρα Στ και Ζ; 



Έχουν, κατά την άποψή σας, χρωμοσώματα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

[Απάντηση:  
1. Σπερματογόνια. Εντοπίζονται στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων. 
2. Σπερματοκύτταρα 1ης τάξης. Προκύπτουν από τα σπερματογόνια με μιτωτική διαίρεση και διαιρούνται με 

μειωτική διαίρεση. 
3. Σπερματίδες. Περιέχουν 23 χρωμοσώματα. 
4. Ωογόνια. Διαιρούνται μιτωτικά. 
5. Ωοκύτταρα 1ης τάξης. Διαιρούνται μειωτικά. 
6. Πολικά σωμάτια. Διαθέτουν 23 χρωμοσώματα, καθώς είναι κύτταρα που προέκυψαν από την πρώτη και τη 

δεύτερη μειωτική διαίρεση.] 
 

2. Το παρακάτω σχήμα δείχνει δυο διαφορετικές περιπτώσεις Ι και ΙΙ σχηματισμού διδύμων 

 

Ι 

 

ΙΙ 

α. Ποια από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις αντιστοιχεί σε μονοζυγωτιά και  ποια σε 
διζυγωτικά δίδυμα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

β. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις τα έμβρυα ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο φύλο; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

γ. Πόσοι αμνιακοί σάκοι σχηματίζονται σε κάθε περίπτωση;  
δ. Πόσοι πλακούντες σχηματίζονται σε κάθε περίπτωση; 

  

[Απάντηση:  
α. I: διζυγωτικά δίδυμα, διότι προέρχονται από δύο διαφορετικά ωάρια που γονιμοποιούνται και δίνουν δύο 

διαφορετικά ζυγωτά. 
 II: μονοζυγωτικά δίδυμα, διότι προκύπτουν από ένα και μόνο γονιμοποιημένο ωάριο 

β. Στα μονοζυγωτικά, διότι επειδή προκύπτουν με μίτωση από το ίδιο ζυγωτό έχουν τις ίδιες γενετικές 
πληροφορίες, 

γ. Δύο.     δ. I: Δύο, II: Δύο.] 
 

3. Με βάση τις πληροφορίες που σας παρέχει η εικόνα και την επισήμανση ότι η ορμόνη Α ενεργοποιεί την 
παραγωγή γάλακτος, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

 
1. Πώς ονομάζεται η ορμόνη Α; 
2. Πώς ονομάζεται ο αδένας Α που την παράγει; 
3. Πώς ονομάζεται η ορμόνη Β, σε ποιο μέρος του σώματος της γυναίκας φτάνει, με ποιον τρόπο, τι 

προκαλεί; 
4. Πώς ονομάζεται ο αδένας Β που διεγείρει προς έκκριση τον αδένα Α; Τι στέλνουν προς αυτόν οι 

ελεύθερες νευρικές απολήξεις; Πού βρίσκονται οι απολήξεις αυτές; 
 

[Απάντηση: 1. Προλακτίνη. 
2. Υπόφυση. 
3. Ωκυτοκίνη, η οποία φτάνει στους μαστούς με την κυκλοφορία του αίματος και προκαλεί σύσπαση 
των λοβών του μαστικού αδένα, με αποτέλεσμα τη ροή του γάλακτος από τους γαλακτοφόρους πόρους στη 
θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό. 
4. Ο υποθάλαμος, ο οποίος διεγείρεται από νευρικές ώσεις που στέλνουν οι νευρικές απολήξεις που 
βρίσκονται στη θηλαία άλω.] 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΘΕΜΑ 

1. Μια γυναίκα ηλικίας 35 ετών μετά από έναν χρόνο προσπαθειών δεν κατάφερε να μείνει έγκυος. 
Εξετάσεις που έγιναν στο σπέρμα του συζύγου της απέδειξαν ότι περιέχει επαρκή αριθμό 
σπερματοζωαρίων, που είναι μάλιστα φυσιολογικά. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
1. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες για την αδυναμία του ζευγαριού να τεκνοποιήσει; 
2. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν; 
3. Τελικά, το ζευγάρι, μετά από επίσκεψή του στον γιατρό, αποφάσισε να καταφύγει στην εξωσωματική 

γονιμοποίηση. Ποια είναι τα στάδια που σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει αυτή η μέθοδος 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; 

 
[Απάντηση: 1. Αν η εξέταση του σπέρματος του συζύγου δεν αποκάλυψε κάποιο πρόβλημα, το πρόβλημα θα 
πρέπει να εντοπίζεται στη γυναίκα, με πιθανές αιτίες την ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων ή την απόφραξη 
των σαλπίγγων ή και συνδυασμό αυτών. 
2. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με φάρμακα, όπως ορμόνες που 
διεγείρουν την ωοθυλακιορρηξία, ή με χειρουργική επέμβαση. 
3. Η μέθοδος περιλαμβάνει: 
• Λήψη ώριμων ωάριων της γυναίκας από τις ωοθήκες της, αφού προηγουμένως έχει προκληθεί πολλαπλή 
ωοθυλακιορρηξία από τεχνητή διέγερση των ωοθηκών με ορμόνες. 
• Γονιμοποίηση των ωαρίων στο εργαστήριο με σπερματοζωάρια του άνδρα. 
• Τοποθέτηση των γονιμοποιημένων ωάριων – σε αρχικά στάδια της ανάπτυξης – στη μήτρα. Εφόσον 
επιτευχθεί η εμφύτευση, η κύηση συνεχίζεται κανονικά.] 

 
2. Στον άνθρωπο ωριμάζει συνήθως ένα ωάριο κάθε μήνα, εναλλάξ από κάθε ωοθήκη, και γι' αυτό 

γεννιέται ένα βρέφος ανά τοκετό. Μερικές φορές όμως συμβαίνει να γεννηθούν δίδυμα ή ακόμα 
τρίδυμα ή τετράδυμα. Τι είναι τα μονοζυγωτικά και τι τα διζυγωτικά δίδυμα και πως δημιουργούνται; 
Γιατί άλλα δίδυμα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους ενώ άλλα μοιάζουν όπως τα κοινά αδέλφια.  

[Απάντηση: 
 
3. Ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την υγεία της μέλλουσας μητέρας και του εμβρύου;  

[Απάντηση: 


