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Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη 

φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Για τους όρχεις ισχύει: 

α. ότι αρχίζουν την ανάπτυξή τους κατά την εμβρυϊκή ζωή. 

β. ότι κατεβαίνουν και εγκαθίστανται στο όσχεο του εμβρύου δύο μήνες πριν τον 

τοκετό. 

γ. ότι αρχίζουν να παράγουν σπερματοζωάρια (σπερματογένεση) κατά την εφηβεία. 

δ. καθετί από τα παραπάνω. 

 

2. Η ιδανική θερμοκρασία στους όρχεις για τη σπερματογένεση είναι: 

α. 340C   β. 360C  γ. 36,60C  δ. 370C 

 

3. Στα σπερματικά σωληνάρια των όρχεων γίνεται παραγωγή:  

α. της ορμόνης τεστοστερόνης.   β. σπερματοζωαρίων. 

γ. σπέρματος.     δ. της ορμόνης προγεστερόνης. 

 

4. Η επιδιδυμίδα είναι ένας σφικτά περιελιγμένος σωλήνας, μήκους: 

α. 5-6mm.  β. 5-6cm.  γ. 5-6m.  δ. 5-6Km. 

 

5. Στην επιδιδυμίδα είναι: 

α. αποθηκεύονται και ωριμάζουν τα σπερματοζωάρια. 

β. παράγονται τα σπερματοζωάρια. 

γ. παράγονται ορμόνες υπεύθυνες για τα αντρικά χαρακτηριστικά.  

δ. υπάρχουν τα αρχικά γεννητικά κύτταρα (σπερματογόνια).  

 

 

Ερωτήσεις – ασκήσεις  
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6. Για τα σπερματοζωάρια ισχύει: 

α. ότι αρχίζουν να παράγονται κατά την εφηβεία. 

β. ότι παράγονται από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων . 

γ. ότι ωριμάζουν και αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα. 

δ. καθετί από τα παραπάνω. 

 

7. Το σπέρμα αποτελείται από τα σπερματοζωάρια και ουσίες που εκκρίνουν:  

α. ο προστάτης.     β. οι βολβουρηθραίοι αδένες. 

γ. η σπερματοδόχος κύστη.   δ. όλα τα παραπάνω. 

  

8. Με περιτομή αφαιρείται χειρουργικά: 

α. η ακροποσθία. β. η πόσθη. γ. η βάλανος. δ. το πέος. 

 

9. Για την ορμόνη τεστοστερόνη ισχύει: 

α. ότι παράγεται από την ενδοκρινή μοίρα των όρχεων . 

β. ότι είναι υπεύθυνη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων . 

γ. ότι είναι υπεύθυνη και για τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου. 

δ. καθετί από τα παραπάνω. 

 

10. Στα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του αντρικού φύλου δεν ανήκει: 

α. η τριχοφυΐα στις μασχάλες και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. 

β. η τελική διαμόρφωση του πέους. 

γ. η επιμήκυνση των φωνητικών χορδών. 

δ. η μεγαλύτερη ανάπτυξη των μυών. 

 

11. Στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας δεν ανήκει: 

α. η μήτρα.  β. ο κόλπος. γ. ο πρωκτός. δ. το αιδοίο. 

 

12. Η κλειτορίδα περιλαμβάνεται: 

α. στις ωοθήκες.     β. στο αιδοίο.  

γ. στη μήτρα.     δ. στον κόλπο. 

 

13. Το εξωτερικό γεννητικό όργανο, στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, είναι: 

α. οι ωοθήκες.  β. το αιδοίο. γ. η μήτρα. δ. ο κόλπος. 
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14. Για τις θηλυκές ορμόνες ισχύει: 

α. ότι παράγονται από την ενδοκρινή μοίρα των ωοθηκών. 

β. ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στον εμμηνορρυσιακό κύκλο. 

γ. ότι προκαλούν την ανάπτυξη του στήθους. 

δ. καθετί από τα παραπάνω. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Η ορμόνη, που αρχίζει να διεγείρει τους όρχεις για συνεχή παραγωγή 

σπερματοζωαρίων, είναι: 

α. η προγεστερόνη.    β. η τεστοστερόνη. 

γ. τα οιστρογόνα.    δ. καθετί από τα παραπάνω. 

 

16. Τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα του άνδρα είναι: 

α. τα σπερματοκύτταρα.   β. τα σπερματογόνια. 

γ. οι σπερματίδες.    δ. τα σπερματοζωάρια. 

 

17. Από τα γεννητικά κύτταρα του άνδρα, 23 χρωμοσώματα έχουν: 

α. τα σπερματοκύτταρα και τα σπερματογόνια. 

β. τα σπερματοκύτταρα και οι σπερματίδες. 

γ. τα σπερματοζωάρια και οι σπερματίδες. 

δ. τα σπερματογόνια και οι σπερματίδες. 

 

18. Από τα γεννητικά κύτταρα του άνδρα, 46 χρωμοσώματα έχουν: 

α. τα σπερματοκύτταρα και τα σπερματογόνια. 

β. τα σπερματοκύτταρα και οι σπερματίδες. 

γ. τα σπερματοζωάρια και οι σπερματίδες. 

δ. τα σπερματογόνια και οι σπερματίδες. 

 

19. Από τα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας, 46 χρωμοσώματα έχουν: 

α. τα ωοκύτταρα και τα ωογόνια. 

β. τα ωοκύτταρα και οι σπερματίδες. 

γ. τα ωάρια και τα ωογόνια. 

δ. τα ωογόνια και οι σπερματίδες. 
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20. Από τα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας, 23 χρωμοσώματα έχουν: 

α. τα ωοκύτταρα.    β. τα ωογόνια. 

γ. τα ωάρια.     δ. όλα τα παραπάνω. 

 

21. Το σπέρμα ωθείται προς τα έξω (εκσπερμάτωση) με ρυθμικές συσπάσεις: 

α. των σηραγγωδών σωμάτων. 

β. των όρχεων. 

γ. της ακροποσθίας. 

δ. των λείων μυϊκών ινών, που περιβάλλουν την εκφορητική οδό. 

 

22. Τα σπερματοζωάρια ελευθερώνονται: 

α. στον κόλπο της γυναίκας και διαμέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους 

ωαγωγούς. 

β. στη μήτρα της γυναίκας και διαμέσου του κόλπου κατευθύνονται προς τους 

ωαγωγούς. 

γ. στους ωαγωγούς της γυναίκας και διαμέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τον 

κόλπο. 

δ. στον κόλπο της γυναίκας και διαμέσου των ωαγωγών κατευθύνονται προς τη μήτρα. 

 

23. Κατά την εκσπερμάτωση ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας: 

α. 300.000 περίπου σπερματοζωάρια. 

β. 3.000.000 περίπου σπερματοζωάρια. 

γ. 30.000.000 περίπου σπερματοζωάρια. 

δ. 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

24. Το έμβρυο ζυγίζει περίπου 450g και έχει μήκος 20cm στην αρχή του: 

α. 3ου μήνα.  β. 4ου μήνα. γ. 5ου μήνα. δ. 6ου μήνα. 

 

25. Για το έμβρυο, κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου, ισχύει: 

α. ότι αποκτά μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες και νύχια. 

β. ότι σχηματίζεται το δέρμα του. 

γ. ότι ο χόνδρινος σκελετός του αρχίζει να αντικαθίσταται από οστίτη ιστό. 

δ. καθετί από τα παραπάνω. 
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26. Για το έμβρυο, κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου, ισχύει: 

α. ότι τα όργανα αναπτύσσονται και τελειοποιούνται. 

β. ότι κάτω από δέρμα σχηματίζεται μια στιβάδα λίπους. 

γ. ότι το πεπτικό σύστημα και οι πνεύμονες ωριμάζουν τελευταία . 

δ. καθετί από τα παραπάνω. 

 

27. Η υγεία του εμβρύου επηρεάζεται: 

α. από τον τρόπο ζωής της μητέρας.  β. από τη διατροφή της μητέρας. 

γ. από κληρονομικές ασθένειες.  δ. από όλα παραπάνω. 

 

28. Αν η μητέρα είναι σε σχετικά μεγάλη ηλικία: 

α. μειώνονται οι πιθανότητες γέννησης παιδιού με κληρονομική ασθένεια . 

β. αυξάνονται οι πιθανότητες γέννησης παιδιού με μεσογειακή αναιμία. 

γ. αυξάνονται οι πιθανότητες γέννησης παιδιού με δρεπανοκυτταρική αναιμία . 

δ. αυξάνονται οι πιθανότητες γέννησης παιδιού σύνδρομο Down. 

 

29. Η ορμόνη προλακτίνη που παράγεται από την υπόφυση, αμέσως μετά τον τοκετό:  

α. προκαλεί την ωρίμανση ενός νέου ωοθυλακίου. 

β. προκαλεί την αποβολή του πλακούντα. 

γ. ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος στη μητέρα. 

δ. επαναφέρει τον τράχηλο στη φυσιολογική του μορφή. 

 

30. Η ορμόνη ωκυτοκίνη που παράγεται από την υπόφυση: 

α. προκαλεί σύσπαση των λοβών του μαστού. 

β. προφυλάσσει το μαστό από τη δημιουργία όγκων. 

γ. συμβάλλει στη δημιουργία αντισωμάτων στη μητέρα. 

δ. κάνει το γάλα ποιο εύγευστο για τα νεογνά. 

 

31. Η αντρική στειρότητα οφείλεται: 

α. κυρίως σε ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων . 

β. στην παραγωγή μεγάλου ποσοστού ανώμαλων σπερματοζωαρίων. 

γ. στην απόφραξη των σαλπίγγων. 

δ. στα α και β. 
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32. Στα αίτια για την ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων  περιλαμβάνονται: 

α. οι ακτινοβολίες. 

β. η υψηλή θερμοκρασία στην περιοχή των όρχεων . 

γ. χημικές ενώσεις και διάφορες ασθένειες. 

δ. όλα από τα παραπάνω. 

 

33. Η γυναικεία στειρότητα οφείλεται: 

α. κυρίως στην ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων . 

β. στην απόφραξη των σαλπίγγων. 

γ. κυρίως σε ανεπαρκή παραγωγή σπερματοζωαρίων . 

δ. στα α και β. 

 

34. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση διεγείρονται ορμονικά: 

α. οι όρχεις για να παράγουν πολλά σπερματοζωάρια. 

β. οι ωαγωγοί για να παράγουν πολλά ωάρια. 

γ. οι ωοθήκες για να παράγουν πολλά ωάρια. 

δ. τα σπερματοζωάρια. 

 

35. Για τις χημικές μεθόδους αντισύλληψης και τα χημικά σπερματοκτόνα ισχύει: 

α. ότι έχουν τη μορφή κρέμας ή ζελέ. 

β. ότι εισάγονται στον κόλπο πριν τη συνουσία. 

γ. ότι συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάποια από τις μηχανικές 

μεθόδους. 

δ. καθετί από τα παραπάνω. 

 

36. Συμπτώματά που σχετίζονται με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και πρέπει να 

οδηγούν χωρίς καθυστέρηση στον ειδικό γιατρό είναι: 

α. πόνος ή ερεθισμός στη γεννητική περιοχή ή τσούξιμο κατά την ούρηση. 

β. διογκωμένοι αδένες ή μη φυσιολογικά εκκρίματα από τον κόλπο ή το πέος. 

γ. πληγές ή φουσκάλες στη γεννητική περιοχή ή στο στόμα. 

δ. καθετί από τα παραπάνω. 
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 Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή με Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 

 

1. Οι όρχεις αρχίζουν την ανάπτυξή τους κατά την νεογνική ζωή.    (    ) 

2. Οι όρχεις κατεβαίνουν και εγκαθίστανται στο όσχεο του εμβρύου δύο μήνες μετά τον 

τοκετό.            (    ) 

3. Οι όρχεις αρχίζουν να παράγουν σπερματοζωάρια κατά την εφηβεία .   (    ) 

4. Η ιδανική θερμοκρασία στους όρχεις για τη σπερματογένεση είναι 36,60C.  (    ) 

5. Τα σπερματοζωάρια παράγονται από τα κύτταρα των τοιχωμάτων του σπερματικού 

πόρου.            (    ) 

6. Τα σπερματοζωάρια ωριμάζουν και αποθηκεύονται στη σπερματοδόχο κύστη.  (    ) 

7. Ο προστάτης, οι βολβουρηθραίοι αδένες και η σπερματοδόχος κύστη αποτελούν 

τμήματα του εκφορητικού πόρου.        (    ) 

8. Το σπέρμα είναι ένα γαλακτώδες υγρό που περιέχει σπερματοζωάρια και εκκρίσεις από 

διάφορους αδένες, με σπουδαιότερες αυτές του προστάτη.     (    ) 

9. Τα σηραγγώδη σώματα του πέους γεμίζουν με αίμα κατά την ερωτική διέγερση.  (    ) 

10. Τα σηραγγώδη σώματα του πέους περιβάλλονται από δέρμα, την ακροποσθία.  (    ) 

11. Η εξωκρινής μοίρα των όρχεων παράγει τα σπερματοζωάρια και η ενδοκρινής τις 

αντρικές ορμόνες.          (    ) 

12. Το ενδομήτριο είναι το εσωτερικό τμήμα της μήτρας που καλύπτεται από επιθηλιακό 

ιστό και αδένες.           (    ) 

13. Η εξωκρινής μοίρα των ωοθηκών παράγει τις θηλυκές ορμόνες και η ενδοκρινής μοίρα 

παράγει ωάρια.           (    ) 

14. Οι ωοθήκες και οι όρχεις είναι αδένες, οι οποίοι παράγουν μόνο ωάρια και 

σπερματοζωάρια αντίστοιχα.         (    ) 

15. Στην επιδιδυμίδα παράγονται τα ωάρια, τα οποία μετακινούνται στις ωοθήκες, όπου 

γίνεται η ωρίμανσή τους.         (    ) 

16. Η ανάπτυξη του στήθους ανήκει στα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του θηλυκού 

φύλου.            (    ) 

17. Η προγεστερόνη είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των δευτερευόντων 

χαρακτηριστικών.          (    ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Η προγεστερόνη αρχίζει να διεγείρει τους όρχεις για συνεχή παραγωγή 

σπερματοζωαρίων.          (    ) 
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19. Από τα αρχικά σπερματικά κύτταρα, τα σπερματογόνια, παράγονται τα 

σπερματοζωάρια.          (    ) 

20. Από τα σπερματογόνια που είναι τα αρχικά γεννητικά κύτταρα, με διαδοχικές 

μιτωτικές διαιρέσεις παράγονται τα σπερματοζωάρια.     (    ) 

21. Τα σπερματογόνια διαιρούνται με μιτωτική και τα σπερματοκύτταρα με μειωτική 

διαίρεση.            (    ) 

22. Η μαστιγιοουρά περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, τα οποία δίνουν ενέργεια για τη 

μετακίνηση του σπερματοζωαρίου.        (    ) 

23. Η κεφαλή του σπερματοζωαρίου περιέχει τον απλοειδή πυρήνα και τα ένζυμα.  (    ) 

24. Τα ωοκύτταρα παράγονται κάθε μήνα στις ωοθήκες και αποθηκεύονται στα ωοθυλάκια.  

25. Κάθε ωοκύτταρο βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο και παραμένει σ’ αυτό για πολλά 

χρόνια.            (    ) 

26. Τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια είναι γεννητικά κύτταρα, τα οποία περιέχουν το μισό 

αριθμό χρωματοσωμάτων από τα υπόλοιπα σωματικά κύτταρα.    (    ) 

27. Το πολικό σώμα εξελίσσεται σε ωάριο με 23 χρωμοσώματα.     (    ) 

28. Κατά τη γονιμοποίηση ένα μεγάλο πλήθος σπερματοζωαρίων εισέρχεται μέσα σε ένα 

ωάριο, με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων.       (    ) 

29. Μετά την είσοδο της κεφαλής του σπερματοζωαρίου στο ωάριο μειώνεται ο ρυθμός της 

κυτταρικής αναπνοής.          (    ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. Το δέρμα του εμβρύου σχηματίζεται κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου.   (    ) 

31. Το αίμα του εμβρύου παράγεται στο ήπαρ.       (    ) 

32. Το πεπτικό σύστημα και οι πνεύμονες ωριμάζουν κατά το τέλος του 2ου τριμήνου. (    ) 

33. Στο φυσιολογικό τοκετό προβάλλει πρώτα το κεφάλι του νεογνού.    (    ) 

34. Μόλις το νεογνό αρχίσει να αναπνέει κανονικά, ο γιατρός δένει και κόβει τον ομφάλιο 

λώρο.            (    ) 

35. Τα δίδυμα μπορεί να προέρχονται από ένα ωάριο, που γονιμοποιούνται από δύο 

διαφορετικά σπερματοζωάρια.         (    ) 

36. Τα δίδυμα μπορεί να προέρχονται από ένα ωάριο, που γονιμοποιείται από ένα  

σπερματοζωάριο.           (    ) 

37. Τα μονοζυγωτικά ή μονοωικά δίδυμα μοιάζουν καταπληκτικά μεταξύ τους και ανήκουν 

υποχρεωτικά στο ίδιο φύλο.         (    ) 
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38. Ορισμένα παράγωγα της βιταμίνης Α μπορεί να προκαλέσουν αποβολές ή βλάβες στο 

έμβρυο.            (    ) 

39. Η υπόφυση παράγει την ορμόνη προλακτίνη αμέσως μετά τον τοκετό.   (    ) 

40. Η προλακτίνη φτάνει με το αίμα στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών . (    ) 

41. Η αδυναμία σύλληψης μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα που αφορούν είτε τον άντρα 

είτε τη γυναίκα.           (    ) 

42. Μερικές φορές τα αίτια της γυναικείας στειρότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν 

χειρουργικά ή φαρμακευτικά.         (    ) 

43. Αν μία έφηβη περάσει παρωτίτιδα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μειωθεί η 

ικανότητά του να παράγει φυσιολογικά ωάρια.      (    ) 

44. Οι φυσικές μέθοδοι αντισύλληψης εμποδίζουν την είσοδο των  σπερματοζωαρίων στον 

κόλπο.            (    ) 

45. Οι φυσικές μέθοδοι αντισύλληψης είναι οι πιο αναξιόπιστες.    (    ) 

46. Η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών περιλαμβάνεται στις χημικές μέθοδοι 

αντισύλληψης.           (    ) 

47. Τα χάπια. ενοχοποιούνται για τη δημιουργία προβλημάτων στο κυκλοφορικό, για 

καρκινογενέσεις κ.ά.          (    ) 

48. Όλα τα άλλα αφροδίσια νοσήματα αντιμετωπίζονται σχετικά εύκολα στα αρχικά τους 

στάδια.            (    ) 
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 Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι με τις έννοιες ή τις 

φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε, δίπλα 

από κάθε γράμμα της στήλης Ι, τον αριθμό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ. 

A1). 

 

1.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

Α. 

Β. 

Γ. 

Δ. 

Ε. 

Ζ. 

Η. 

Θ. 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

…… 

όρχις 

επιδιδυμίδα 

σπερματικός πόρος 

ουρήθρα 

βολβουρηθραίοι αδένες 

προστάτης 

σπερματικά σωληνάρια 

σπερματοδόχος κύστη 

1. από τα κύτταρα των τοιχωμάτων τους 

παράγονται σπερματοζωάρια  

2. εκκρίνει ουσίες του σπέρματος 

3. βρίσκεται στο πίσω μέρος κάθε όρχεως 

4. ενώνεται με την ουρήθρα 

5. σωλήνας μήκους 5-6m  

6. χωρίζεται εσωτερικά σε λοβούς 

7. ενώνεται με το σπερματικό πόρο  

8. εκεί ωριμάζουν και αποθηκεύονται τα 

σπερματοζωάρια 

9. τμήμα της εκφορητικής οδού 

10. περνάει μέσα από τον προστάτη 

 

 

2.     (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

Α. 

 

Β. 

 

Γ. 

 

Δ. 

……   

 

……   

 

…… 

 

…… 

ωοθήκη 

 

ωαγωγός 

 

μήτρα 

 

αιδοίο 

1. εκτείνεται από τις ωοθήκες προς τη μήτρα  

2. έχει παχιά τοιχώματα από μυϊκό ιστό  

3. περιλαμβάνει το εφηβαίο 

4. καταλήγει στον κόλπο 

5. έχει σχήμα αμυγδάλου  

6. περιβάλλεται εσωτερικά από βλεννογόνο  

7. περιλαμβάνει την κλειτορίδα 

8. έχει σχήμα ανεστραμμένου αχλαδιού  
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3.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

Α. 

 

Β. 

……   

 

……   

οιστρογόνα 

 

προγεστερόνη 

1. ανάπτυξη του στήθους  

2. ανάπτυξη λεκάνης 

3. εμμηνορρυσιακός κύκλος  

4. συσσώρευση υποδόριου λίπους 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

Α. 

Β. 

Γ. 

Δ. 

……   

……   

…… 

…… 

σπερματογόνια 

σπερματοκύτταρα 

σπερματίδες 

σπερματοζωάρια 

1. έχουν 23 χρωμοσώματα 

2. έχουν 46 χρωμοσώματα  

3. διαιρούνται μειωτικά 

4. διαιρούνται μιτωτικά 

5. πρόδρομα γεννητικά κύτταρα  

6. δημιουργία μαστιγιοουράς 

 

 

5.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

Α. 

 

Β. 

 

Γ. 

 

Δ. 

 

……   

 

……   

 

…… 

 

…… 

 

ωάριο 

 

ωοκύτταρο 

 

ωογόνιο 

 

κύτταρο που προκύπτει κατά 

την πρώτη μειωτική διαίρεση 

1. έχει 23 χρωμοσώματα 

2. έχει 46 χρωμοσώματα  

3. διαιρείται μειωτικά 

4. περιέχει τη λέκιθο 

5. διαιρείται μιτωτικά 

6. πρόδρομο γεννητικό κύτταρο  

7. πολικό σώμα 

8. βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο 
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6.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

 

 

Α. 

Β. 

Γ. 

 

 

……   

……   

…… 

Τμήματα  

σπερματοζωαρίου: 

κεφαλή 

ενδιάμεσο σώμα  

ουρά 

1. περιέχει πολλά μιτοχόνδρια 

2. περιέχει τον απλοειδή πυρήνα  

3. περιέχει ένζυμα 

4. μετακίνησή  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

 

Α. 

 

Β. 

 

……   

 

……   

Κύηση: 

2ο τρίμηνο 

 

3ο τρίμηνο 

Αλλαγές που συμβαίνουν στο έμβρυο:  

1. τα όργανα αναπτύσσονται και τελειοποιούνται  

2. ο χόνδρινος σκελετός του αρχίζει να αντικαθίσταται 

από οστίτη  

3. σχηματίζεται μια στιβάδα λίπους κάτω από δέρμα  

4. σχηματίζεται το δέρμα του  

5. θηλάζει το δάκτυλό του, ουρεί στον αμνιακό σάκο  

6. ωριμάζουν το πεπτικό σύστημα και οι πνεύμονες  

7. αποκτά μαλλιά, φρύδια, βλεφαρίδες και νύχια 

 

 

8.     (Ένα στοιχείο της στήλης ΙΙ περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

Α. 

Β. 

Γ. 

……   

……   

…… 

πρώτο στάδιο τοκετού 

δεύτερο στάδιο τοκετού 

τρίτο στάδιο τοκετού 

1. η γέννηση του παιδιού 

2. διόγκωση ωοθηκών 

3. διαστολή τραχήλου 

4. αποβολή πλακούντα 
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9.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

 

Α. 

Β. 

Γ, 

Δ. 

Ε. 

Ζ. 

 

……   

……  

……   

…… 

……   

…… 

Παράγοντες: 

θαλιδομίδη 

παράγωγα vit A 

ιός ερυθράς 

καπνός τσιγάρου 

ακτινογραφίες 

διατροφή 

Επιδράσεις  στην ανάπτυξη του εμβρύου:  

1. προκαλούνται σημαντικές βλάβες στα σχηματιζόμενα 

όργανα του εμβρύου  

2. νεογνά που έχουν συνήθως μειωμένο βέρος και συχνά 

σπασμούς  

3. μπορούν να προκαλέσουν μεταλλάξεις  

4. σε μερικές εγκύους παρουσιάζονται προβλήματα στα 

οστά και στα δόντια  

5. γεννήθηκαν παιδιά που εμφάνισαν σοβαρές 

παραμορφώσεις των άκρων 

6. μπορεί να προκαλέσουν αποβολές ή βλάβες στο έμβρυο 

 

 

10.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

 

 

Α. 

Β. 

Γ, 

Δ. 

 

 

……   

……  

……   

…… 

Μέθοδοι 

αντισύλληψης: 

φυσικές 

μηχανικές 

χημικές 

ορμονικές 

1. σπερματοκτόνα 

2. δεν είναι αξιόπιστες 

3. εμποδίζουν την είσοδο των 

σπερματοζωαρίων στον κόλπο  

4. αντισυλληπτικά χάπια 

5. αποτρέπουν την εμφύτευση στη μήτρα 

ενός γονιμοποιημένου ωαρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ο ΓΕΛ ΤΑΥΡΟΥ–ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ  12ο κεφάλαιο 

ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, M.Sc. Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημικός 224 

 

11.    (Κανένα στοιχείο της στήλης ΙΙ δεν περισσεύει.) 

Ι ΙΙ 

 

 

Α. 

Β. 

Γ, 

Δ. 

Ε. 

Ζ. 

Η. 

Θ. 

 

 

 

……   

……  

……   

…… 

……   

…… 

…… 

…… 

 

Μέθοδοι  

αντισύλληψης: 

προφυλακτικά 

διακεκομμένη συνουσία  

διάφραγμα 

σπερματοκτόνα 

ημερολογιακή μέθοδος 

αυχενικό κάλυμμα 

αντισυλληπτικά χάπια 

ενδομήτριες συσκευές 

(spiral) 

1. εμποδίζουν την είσοδο των σπερματοζωαρίων 

στον κόλπο 

2. διακόπτουν την ωοθυλακιορρηξία  

3. συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 

κάποια από τις μηχανικές μεθόδους  

4. αποτρέπουν την εμφύτευση του 

γονιμοποιημένου ωαρίου  

5. δεν είναι και τόσο αξιόπιστη  

6. αποτρέπουν την εμφύτευση στη μήτρα ενός 

γονιμοποιημένου ωαρίου  

7. εισάγονται στον κόλπο πριν τη συνουσία  

8. η πιο απλή και αναξιόπιστη 

 

 

 

 Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 

προτάσεις: 

 

1. Τα .................... .................... βρίσκονται μέσα στους όρχεις και από τα κύτταρα των 

τοιχωμάτων τους αρχίζει η παραγωγή των σπερματοζωαρίων.  

2. Η σημαντικότερη από τις ορμόνες που παράγεται στους όρχεις είναι η ........................... 

3. Από την εξωκρινή μοίρα των ωοθηκών παράγονται τα ...................... και από την 

ενδοκρινή οι ορμόνες ..................... και ............................ .  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Τα αντισυλληπτικά χάπια διακόπτουν τη ρήξη του .................................. ή αποτρέπουν 

την εμφύτευση του γονιμοποιημένου .................................. στην .......................... .  
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 Ερωτήσεις ταξινόμησης: 

 

1. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τις παρακάτω δομές, οι οποίες συνιστούν την 

εκφορητική οδό του σπέρματος, γράφοντας μόνο τα γράμματα. 

α. ουρήθρα. 

β. σπερματικός πόρος. 

γ. επιδιδυμίδα. 

……  ……  …… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα , τα οποία περιγράφουν την 

παραγωγή σπερματοζωαρίων, γράφοντας μόνο τα γράμματα. 

α. τελικά μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια. 

β. παράγονται τα σπερματοκύτταρα, τα οποία διαιρούνται μειωτικά . 

γ. παράγονται οι σπερματίδες, οι οποίες υφίστανται διαδοχικές μεταβολές. 

δ. η τεστοστερόνη διεγείρει τους όρχεις. 

ε.  τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα, τα σπερματογόνια, διαιρούνται μιτωτικά. 

 

……  ……  ……  ……  …… 

 

3. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα , τα οποία περιγράφουν τη 

διαδικασία της γονιμοποίησης, γράφοντας μόνο τα γράμματα. 

α. δημιουργείται μία μεμβράνη γύρω από το ωάριο, που εμποδίζει την είσοδο άλλων 

σπερματοζωαρίων. 

β. προκύπτει ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, με 46 χρωμοσώματα . 

γ. οι πυρήνες των δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων συντήκονται. 

δ. αυξάνεται ο ρυθμός της κυτταρικής αναπνοής. 

ε.  η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου διαπερνά το τοίχωμα του ωαρίου και εισχωρεί 

σ’ αυτό. 

……  ……  ……  ……  …… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα , τα οποία περιγράφουν τα 

γεγονότα που συμβαίνουν κατά το φυσιολογικό τοκετό, γράφοντας μόνο τα γράμματα. 

α. οι συσπάσεις της μήτρας παρουσιάζονται κάθε 1-2 λεπτά και συνοδεύονται από 

έντονη επιθυμία της γυναίκας «να σπρώξει». 

β. προβάλλει πρώτα το κεφάλι του νεογνού. 

γ. αμέσως μετά τη γέννηση συσπάσεις της μήτρας προκαλούν αποκόλληση του 

πλακούντα. 

δ. σε κάθε σύσπαση το έμβρυο πιέζει το στόμιο του τραχήλου, ο οποίος διαστέλλεται 

ακόμα περισσότερο. 

ε.  εμφανίζεται πρώτα ο ένας του ώμος και μετά ο άλλος. 

ζ. η μήτρα συστέλλεται κάθε 10-20 λεπτά. 

η. μόλις το νεογνό αρχίσει να αναπνέει κανονικά, ο γιατρός δένει και κόβει τον 

ομφάλιο λώρο. 

θ. ενδεχομένως να «σπάσουν τα νερά», δηλαδή να γίνει ρήξη του αμνιακού σάκου και 

να φύγει το αμνιακό υγρό. 

ι. με την εξώθηση του πλακούντα τελειώνει και το τρίτο στάδιο του τοκετού. 

κ. η γυναίκα αισθάνεται ελαφρές περιοδικές συσπάσεις και πόνους στο κατώτερο 

τμήμα της κοιλιάς. 

……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  

 

5. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω βήματα, τα οποία περιγράφουν τ ις ροή 

μεταβολές συμβαίνουν στους μαστούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον 

τοκετό, γράφοντας μόνο τα γράμματα. 

α. οι νευρικές απολήξεις στη θηλαία άλω ερεθίζονται και στέλνουν νευρικά μηνύματα 

στο υποθάλαμο. 

β. διεγείρεται η υπόφυση και παράγει την ορμόνη ωκυτοκίνη. 

γ. το γάλα ρέει από τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο 

νεογνό. 

δ. η ορμόνη προκαλεί σύσπαση των λοβών. 

ε.  ενεργοποιείται η διαδικασία παραγωγής γάλακτος. 

ζ. οι λοβοί αυξάνονται σε αριθμό και σε μέγεθος. 

η. η υπόφυση παράγει την ορμόνη προλακτίνη. 

θ. το μωρό θηλάζει. 

……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  ……  
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 Ανάκλησης: 

 

1. Να γράψετε τα όργανα από τα οποία αποτελείται το αναπαραγωγικό σύστημα της 

γυναίκας. 

2. Σε ποιο τμήμα των όρχεων αποθηκεύονται τα σπερματοζωάρια. Ποια είναι η διαδρομή 

που ακολουθούν, από τη στιγμή που φεύγουν από τον χώρο αποθήκευσης τους μέχρι 

την έξοδό τους από την ουρήθρα; 

3. Ποια είναι τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου και ποιες ορμόνες 

είναι υπεύθυνες για την εμφάνισή τους; 

4. Να περιγράψετε τη δομή ενός σπερματοζωαρίου. 

5. Γιατί υπάρχουν πολλά μιτοχόνδρια στο ενδιάμεσο σώμα των σπερματοζωαρίων;  

6. Ποια βρέφη χαρακτηρίζονται ως: 

α. διζυγωτικά δίδυμα  

β. μονοζυγωτικά δίδυμα; 

7. Να γράψετε δύο αιτίες που προκαλούν αντρική στειρότητα. 

8. Να αναφέρετε πέντε μεθόδους αντισύλληψης. 

 

 

 Κρίσης – συνδυαστικές – σύγκρισης: 

 

1. Ποια είναι τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του αντρικού φύλου; Σε ποια ηλικία 

εμφανίζονται αυτά και ποια ορμόνη είναι υπεύθυνη για την εμφάνισή τους;  

2. Γιατί όταν ένα έμβρυο γεννηθεί την 25η εβδομάδα η πιθανότητα να ζήσει είναι πολύ 

μικρή; 

3. Γιατί είναι απαραίτητος ο προγεννητικός έλεγχος στους μέλλοντες γονείς;  
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Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 ΘΕΜΑ Β: 

 

1. Ι. Ένα από τα τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα είναι η 

εκφορητική οδός του σπέρματος η οποία ξεκινά από την επιδιδυμίδα και 

καταλήγει στη βάλανο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πώς ονομάζεται το τμήμα του εκφορητικού πόρου που συνδέεται με την 

επιδιδυμίδα; Με ποιο άλλο τμήμα του εκφορητικού πόρου συνδέεται το τμήμα που 

αναφέρατε στο προηγούμενο ερώτημα; (4μ) 

β) Από τι αποτελείται το σπέρμα; Ποια τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος του 

άνδρα έχουν συμβάλει στην παραγωγή του; (5μ)  

γ) Όταν ο άνδρας έρχεται σε οργασμό το σπέρμα ωθείται έξω από το πέος του. Πώς 

συμβαίνει αυτό; (3μ) 

 

2. Ι. Στο αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα παράγονται οι γαμέτες αλλά και 

οι αντρικές ορμόνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Από ποια τμήματα αποτελείται το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα; (3μ)  

β) Ποιο από τα τμήματα του ερωτήματος α. παράγει τα σπερματοζωάρια; Να ονομάσετε 

μία ορμόνη που παράγεται από το τμήμα αυτό; (2μ)  

γ) Τα σπερματοζωάρια, αφού παραχθούν, αποθηκεύονται και ωριμάζουν σε μια 

καθορισμένη δομή. Πώς ονομάζεται η δομή αυτή, πού βρίσκεται, τι μορφή έχει; (3μ) 

δ) Πότε αρχίζει η παραγωγή σπερματοζωαρίων; Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για 

την παραγωγή τους; (4μ) 

 

3. Ι. Το ένα από τα τρία τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα 

είναι το πέος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πώς ονομάζονται τα τρία σώματα που το αποτελούν, πώς το δέρμα που τα 

περιβάλλει; (4μ) 

β) Ποιες μεταβολές γίνονται στο πέος κατά τη στύση; Πού οφείλονται; (4μ)  

γ) Πώς ονομάζεται το τμήμα της πόσθης που καλύπτει τη βάλανο του πέους; Πότε 

τραβιέται προς τα πίσω αποκαλύπτοντας τη βάλανο; Τι συμβαίνει όταν το άνοιγμα 

του τμήματος αυτού είναι στενό; (4μ) 
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4. ΙΙ. Το πέος, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, εισέρχεται στον 

γυναικείο κόλπο προκειμένου να επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Η είσοδος του 

πέους προϋποθέτει τη στύση του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Ποιες είναι οι μεταβολές που γίνονται στο πέος κατά τη στύση; Πώς επιτυγχάνεται 

αυτή; (5μ) 

β) Τι είναι η πόσθη και τι η ακροποσθία; (4μ) 

γ) Τι είναι η περιτομή και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνεται; (4μ)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ι. Μεταξύ των δομών που ευθύνονται για τη λειτουργία των όρχεων 

περιλαμβάνονται τα σπερματικά σωληνάρια και η επιδιδυμίδα. Να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Ποια είναι η μορφή των σπερματικών σωληναρίων και ποιος ο ρόλος τους; (4μ)  

β) Ποιος ο ρόλος και η μορφή της επιδιδυμίδας; Πόσες επιδιδυμίδες υπάρχουν σε κάθε 

φυσιολογικό άντρα; (4μ) 

γ) Μέσω ποιών τμημάτων του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα η επιδιδυμίδα 

συνδέεται με τη βάλανο; (4μ) 

 

6. Ι. Οι αναπαραγωγικοί αδένες του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος 

είναι οι όρχεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πότε αρχίζει η ανάπτυξη των όρχεων; Πότε κατεβαίνουν από την κοιλιακή 

κοιλότητα, ώστε να εγκατασταθούν στο δερμάτινο σάκο (όσχεο) που τους φιλοξενεί; 

(4μ) 

β) Σε τι χωρίζεται εσωτερικά κάθε όρχις; Από τι αποτελείται κάθε ένα από τα 

εσωτερικά τμήματά του; (4μ) 

γ) Στο τοίχωμα ποιου τμήματος των όρχεων παράγονται τα σπερματοζωάρια; Πότε 

αρχίζει η παραγωγή τους; (4μ) 

 

7. Ι. Οι όρχεις αποτελούν σημαντικούς αδένες για το 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) 
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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) 

 

8. ΙΙ. Οι όρχεις, ως μεικτοί αδένες, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται στο 

εξωτερικό του σώματος αλλά και την ορμόνη τεστοστερόνη που ανήκει στα 

στεροειδή. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Συνδυαστική ερώτηση – 11ο κεφάλαιο 

α) Ποιο προϊόν των όρχεων εκκρίνεται στο εξωτερικό του σώματος του άνδρα; Σε ποιο 

τμήμα των όρχεων παράγεται; (2μ) 

β) Αν ορμόνες όπως η τεστοστερόνη μπαίνουν στα κύτταρα «στόχους» τους, πώς τα 

καταφέρνουν; Σε ποιο τμήμα του κυττάρου επιδρούν; Με ποιο τρόπο; (5μ)  

γ) Από την άποψη της ταχύτητας δράσης τους, πώς διαφοροποιούνται ορμόνες όπως η 

τεστοστερόνη σε σύγκριση με τις πεπτιδικές ορμόνες; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. (6μ) 

 

9. Ι. Στους αδένες του ανθρώπινου οργανισμού περιλαμβάνονται: Οι 

σιελογόνοι αδένες, οι ωοθήκες, οι βολβουρηθραίοι αδένες, η υπόφυση, οι 

ιδρωτοποιοί αδένες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Συνδυαστική ερώτηση – 1ο κεφάλαιο 

α) Ποιος/οι από τους, παραπάνω, αναφερόμενους αδένες εκκρίνουν τα προϊόντα τους 

μόνο στο αίμα; (3μ); 

β) Ποιος/οι από τους αναφερόμενους αδένες εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια 

του δέρματος; (43μ) 

γ) Ποιος/οι από τους αναφερόμενους αδένες εκκρίνουν το προϊόν τους μόνο σε 

εσωτερικές κοιλότητες του σώματός μας; (3μ) 

δ) Ποιος/οι από τους αναφερόμενους αδένες εκκρίνουν μερικά προϊόντα τους στο αίμα 

και άλλα σε κοιλότητες του σώματός μας; (3μ) 

 

10. Ι. 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)  
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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)  

 

11. ΙΙ. Τα δύο φύλα διακρίνονται και ως προς το είδος των αναπαραγωγικών 

αδένων που έχουν, αλλά και από έναν αριθμό χαρακτηριστικών που 

ονομάζονται δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου. Να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

α) Ποιο είδος αναπαραγωγικών αδένων υπάρχει σε κάθε φύλο; (2μ)  

β) Ποια είδη ορμονών παράγει καθένας από τους αδένες του α. ερωτήματος (3μ)  

γ) Ποια είναι τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου στις γυναίκες. Πού, κυρίως, 

οφείλονται; (3μ) 

δ) Ποια είναι τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου στους άνδρες; Πού 

οφείλονται; (5μ) 

 

12. Ι. 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)  

 

13. ΙΙ. 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) 
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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) 

 

14. Ι. 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. ΙΙ. Τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη αποτελούν στεροειδείς ορμόνες που 

εκκρίνονται από τους αναπαραγωγικούς αδένες των δύο φύλων, ενώ η 

ινσουλίνη αποτελεί πρωτεΐνη. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Συνδυαστική ερώτηση – 11ο κεφάλαιο 

α) Ποιος αδένας εκκρίνει κάθε μια από τις ορμόνες αυτές; (3μ)  

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από κάθε είδος αδένα  του αναπαραγωγικού 

συστήματος; (4μ) 

γ) Σε ποια κατηγορία ορμονών ανήκει η ινσουλίνη με βάση τον τρόπο δράσης της; (2μ)  

δ) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα, γενικώς, 

δρουν πιο αργά από ότι η ινσουλίνη. (4μ) 

 

16. ΙΙ. Οι ωοθήκες, ως μεικτοί αδένες, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται σε 

κοιλότητες του σώματος αλλά και την ορμόνη προγεστερόνη που ανήκει στα 

στεροειδή. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Συνδυαστική ερώτηση – 11ο κεφάλαιο 

α) Ποιο προϊόν των ωοθηκών εκκρίνεται σε κοιλότητες του σώματος; Πώς ονομάζονται 

οι κοιλότητες αυτές; (2μ) 
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β) Σε ποια χημική ιδιότητα οφείλει η προγεστερόνη τη δυνατότητα που έχει να 

μπαίνει στο εσωτερικών των κυττάρων που αποτελούν «στόχους» τους; Σε ποιο 

τμήμα του κυττάρου επιδρά; Με ποιο τρόπο; (5μ) 

γ) Από την άποψη της ταχύτητας δράσης τους, πώς διαφοροποιούνται ορμόνες όπως η 

προγεστερόνη σε σύγκριση με τις πεπτιδικές ορμόνες; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. (6μ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ΙΙ. Ο αρσενικός αναπαραγωγικός γαμέτης είναι το σπερματοζωάριο. Να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα του άνδρα; Πόσα χρωμοσώματα 

περιέχουν; (2μ) 

β) Από ποια κύτταρα και με ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης προέρχονται οι 

σπερματίδες; Πόσα χρωμοσώματα έχουν; (3μ) 

γ) Ποιες μεταβολές γίνονται στις σπερματίδες ώστε να προκύψουν τα σπερματοζωάρια; 

(2μ) 

δ) Από ποια τμήματα αποτελείται το σπερματοζωάριο; Πώς καθένα από αυτά συμβάλει 

στη διαδικασία της γονιμοποίησης και της δημιουργίας του ζυγωτού; (6μ)  

 

18. Ι. Με τις διαδικασίες της σπερματογένεσης και της ωογένεσης παράγονται οι 

γαμέτες των δύο φύλων, ενώ με τη διαδικασία της γονιμοποίησης οι γαμέτες 

αυτοί συντήκονται ώστε να προκύψει το κύτταρο (ζυγωτό) με το οποίο 

αρχίζουμε τη ζωή μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Σε ποιον αδένα γίνεται η σπερματογένεση, σε ποιον αδένα γίνεται η ωογένεση; Σε 

ποιο τμήμα του θηλυκού αναπαραγωγικού συστήματος γίνεται η γονιμοποίηση; 

(3μ) 

β) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα του άνδρα, πώς της γυναίκας; 

Πόσα χρωμοσώματα διαθέτουν (φυσιολογικά) τα κύτταρα αυτά; Πόσα χρωμοσώματα 

έχει κάθε φυσιολογικός γαμέτης (ωάριο, σπερματοζωάριο) του ανθρώπου και πόσα 

ένα φυσιολογικό ζυγωτό; (5μ) 

γ) Από ποια μέρη αποτελείται ένα σπερματοζωάριο; Ποιο από αυτά περιέχει άφθονα 

μιτοχόνδρια; (4μ) 

 



1ο ΓΕΛ ΤΑΥΡΟΥ–ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ  12ο κεφάλαιο 

ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, M.Sc. Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημικός 234 

19. ΙΙ. Η ωογένεση και η σπερματογένεση είναι οι διαδικασίες με τις οποίες 

παράγονται οι θηλυκοί και οι αρσενικοί γαμέτες. Να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

α) Σε ποιους αδένες γίνεται η σπερματογένεση; Από ποια ορμόνη διεγείρονται οι 

αδένες αυτοί, ώστε να παράγουν σπερματοζωάρια, και σε ποια ηλικία; (3μ) 

β) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα από τα οποία προέρχονται τα 

ωάρια; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα στα οποία μεταμορφώνονται και ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά τους. (5μ) 

γ) Τι «πήγε στραβά» ώστε να υπάρχει πρόβλημα γονιμότητας στον άνδρα; Να 

αναφέρετε 3 αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο πρόβλημα; (5μ)  

 

20. ΙΙ. Οι ωοθήκες, ως μεικτοί αδένες, διαθέτουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. 

Η εξωκρινής μοίρα παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινής τις γυναικείες 

ορμόνες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Συνδυαστική ερώτηση – 11ο κεφάλαιο 

α) Ποιες είναι ο ορμόνες που παράγουν οι ωοθήκες, και πότε ξεκινάει η παραγωγή 

τους; (3μ) 

β) Ποια από τις παραπάνω ορμόνες, κυρίως, επηρεάζει τα δευτερεύοντα 

χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου; Ποια χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται 

σε αυτά; (3μ) 

γ) Ποιο «μέσο» χρησιμοποιούν οι ορμόνες που εκκρίνονται από τις ωοθήκες, ώστε να 

καταφέρουν να φθάσουν στα κύτταρα στόχους τους; Σε ποιο από τα επιμέρους 

τμήματα, αυτού του «μέσου» βρίσκονται διαλυμένες; (4μ) 

δ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα από τη μειωτική διαίρεση των οποίων παράγονται τα 

ωάρια; Πώς ονομάζεται η δομή των ωοθηκών που περιέχει τα κύτταρα αυτά; Πώς 

ονομάζεται το τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας στο οποίο 

γονιμοποιείται το ωάριο; (3μ) 

 

21. ΙΙ. Με τον όρο ωογένεση αναφερόμαστε στη διαδικασία με την οποία 

παράγονται τα ωάρια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας; Ποιες αλλαγές 

υφίστανται προκειμένου να γίνουν ωοκύτταρα; (3μ) 
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β) Ποιο είδος αναπαραγωγικού κυττάρου βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο; Τι ισχύει 

για τη συχνότητα με την οποία αναπτύσσονται τα ωοθυλάκια στις ωοθήκες, καθώς 

και για τον αριθμό τους; (5μ) 

γ) Το ωάριο έχει τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων (23 χρωμοσώματα) από τον αριθμό 

χρωμοσωμάτων που έχουν τα σωματικά μας κύτταρα. Ποια είναι η σημασία αυτού 

του γεγονότος για τη δημιουργία ενός ζυγωτού με τον φυσιολογικό αριθμό 

χρωμοσωμάτων; (5μ) 

 

22. Ι. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισμό μας, διακρίνονται σε 

διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το 

ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο με το οποίο ξεκίνησε η ζωή μας. 

Συνδυαστική ερώτηση – 1ο κεφάλαιο 

α) Ως προς ποια χαρακτηριστικά διαφέρουν, γενικά, οι διαφορετικοί τύποι κυττάρων 

του οργανισμού μας. Πώς ονομάζεται η βιολογική διαδικασία χάρη στην οποία οι 

διάφοροι τύποι κυττάρων, αποκτούν διαφορετικά χαρακτηριστικά ο ένας από τον 

άλλον; (3μ) 

β) Ένας τύπος κυττάρου του ανθρώπινου οργανισμού διαθέτει αιμοσφαιρίνη. Πώς 

ονομάζεται το κύτταρο αυτό και ποιος είναι ο ρόλος του; (3μ) 

γ) Ένας τύπος κυττάρου αποθηκεύει λίπος. Πώς ονομάζεται το κύτταρο αυτό; Σε ποιο 

ειδικό τύπου ιστού ανήκει; (3μ) 

δ) Ένας τύπος κυττάρου έχει 23 χρωμοσώματα και περιέχει λέκιθο. Πώς ονομάζεται 

το κύτταρο αυτό; Ποιος ο βιολογικός ρόλος του; (3μ) 

 

23. Ι.Η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο προϋποθέτει την 

απελευθέρωση του σπέρματος κατά την ερωτική πράξη και την συνένωση 

των δύο γαμετών. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Ποιος είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το πέος, κατά την ερωτική διέγερση, 

μεταβάλλει τη μορφή του; (4μ) 

β) Πώς προκαλείται η εκσπερμάτωση; (4μ) 

γ) Πού απελευθερώνονται τα σπερματοζωάρια, που συναντούν το ωάριο προκειμένου 

να το γονιμοποιήσουν; (4μ) 
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24. ΙΙ. Ένα σπερματοζωάριο προκειμένου να γονιμοποιήσει ένα ωάριο πρέπει, 

πρώτον να το συναντήσει και δεύτερον να καταφέρει να εισέλθει στο 

εσωτερικό του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Από πού αντλεί ενέργεια το σπερματοζωάριο προκειμένου να διανύσει το δρόμο που 

το χωρίζει από το ωάριο; (2μ) 

β) Ποιο τμήμα του σπερματοζωαρίου εισδύει στο εσωτερικό του ωαρίου; Πώς το 

καταφέρνει; Είναι δυνατή η είσοδος και άλλου σπερματοζωαρίου στο εσωτερικό 

ενός ωαρίου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας; (4μ)  

γ) Ποια διαδρομή ακολουθούν τα σπερματοζωάρια από τότε που απελευθερώνονται με 

την εκσπερμάτωση, ως τον τελικό προορισμό τους; (3μ)  

δ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα από τα οποία προέρχονται κατευθείαν τα 

σπερματοζωάρια; Ποιος είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων τους; Τι είδους 

μεταβολές υφίστανται ώστε να αποκτήσουν τη μορφή των σπερματοζωαρίων; (4μ). 

 

25. ΙΙ. Κατά την εκσπερμάτωση ελευθερώνεται σπέρμα στον γυναικεία κόλπο. 

Σε αυτό περιέχονται κύτταρα και ουσίες που βοηθούν την γονιμοποίηση. Να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που περιέχονται μέσα στο σπέρμα; Ποια είναι τα μέρη 

από τα οποία αποτελούνται; (4μ) 

β) Πώς ονομάζεται η οδός που ακολουθούν τα κύτταρα του ερωτήματος α. προκειμένου 

να μεταφερθούν από το σημείο παραγωγής τους στη βάλανο; Πώς ονομάζεται το 

τμήμα της οδού που καταλήγει στη βάλανο; (2μ)  

γ) Ποιές δομές του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος συμμετέχουν στην 

παραγωγή των ουσιών που υπάρχουν στο σπέρμα; (3μ)  

δ) Τι αλλαγές γίνονται στον κόλπο της γυναίκας, κατά την ερωτική διέγερση, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος του πέους σε αυτόν; (4μ)  

 

26. Ι. Χάρη στο συνδυασμό της μείωσης και της γονιμοποίησης το ζυγωτό, από 

το οποίο προκύπτει ο νέος άνθρωπος έχει τον σωστό, για το είδος μας, 

αριθμό των 46 χρωμοσωμάτων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Σε ποιο όργανο του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα και της γυναίκας 

γίνεται η μείωση; Σε ποιο τμήμα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος 

συμβαίνει η γονιμοποίηση; (3μ) 
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β) Τι ακριβώς κάνει η μείωση ώστε να διατηρείται, κατά την αναπαραγωγή του 

ανθρώπου, σωστός ο αριθμός χρωμοσωμάτων; (3μ)  

γ) Τι ακριβώς κάνει η γονιμοποίηση ώστε να διατηρείται, κατά την αναπαραγωγή του 

ανθρώπου, ο σωστός αριθμός χρωμοσωμάτων; (3μ)  

δ) Σε ποια παθολογική κατάσταση μπορεί να οδηγήσει η ανεπάρκεια παραγωγής 

ωαρίων; Πώς μπορεί γενικά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή; (3μ)  

 

27. ΙΙ. 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) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα κύτταρα από τα οποία προέρχονται οι θηλυκοί 

γαμέτες; Με ποιο είδος διαίρεσης πολλαπλασιάζονται και σε ποιο στάδιο της ζωής; 

(3μ) 

δ) Τι είναι η γονιμοποίηση; Πώς γίνεται; Τι είδους αλλαγές προκαλεί η γονιμοποίηση 

στο θηλυκό γαμέτη; (5μ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

28. ΙΙ. Ο τοκετός περιλαμβάνει τρία στάδια, στο πρώτο από τα οποία γίνεται 

διαστολή του τραχήλου της μήτρας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Ποια είναι η μορφή και το μέγεθος της μήτρας; Από τι αποτελούνται τα τοιχώματά 

της; Πώς ονομάζεται ο βλεννογόνος που τα επενδύει εσωτερικά; (4μ)  

β) Τι αισθάνεται η γυναίκα κατά τη διάρκεια του 1ου σταδίου του τοκετού; (3μ)  

γ) Πώς μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του 1ου σταδίου του τοκετού η ένταση και η 

συχνότητα των συσπάσεων της μήτρας; (2μ) 

δ) Πού οφείλεται η αυξανόμενη διαστολή του τραχήλου της μήτρας κατά την πρόοδο 

του 1ου σταδίου; Πώς ονομάζεται το υγρό που μπορεί να απελευθερωθεί κατά τη 

διάρκεια του σταδίου; Από πού προέρχεται; (4μ) 
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29. Ι. Ο τοκετός συντελείται σε 3 στάδια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Σε ποιο από τα στάδια γίνεται διαστολή του τραχήλου της μήτρας; Τι μπορεί να 

συμβεί στο τέλος του σταδίου αυτού; (4μ) 

β) Σε ποιο στάδιο γίνεται η γέννηση; Τι κάνει ο μαιευτήρας μόλις διαπιστώσει ότι το 

μωρό αναπνέει κανονικά; (4μ) 

γ) Σε ποιο στάδιο αποκολλάται ο πλακούντας; Τι προκαλεί την αποκόλλησή του; (4μ)  

 

30. ΙΙ. Η διαδικασία του τοκετού περιλαμβάνει 3 στάδια. Να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

α) Κάθε πότε συστέλλεται η μήτρα κατά το πρώτο και κάθε πότε κατά το δεύτερο 

στάδιο του τοκετού; (4μ) 

β) Τι σημαίνει η έκφραση «έσπασαν τα νερά» της εγκύου; Σε ποιο στάδιο του τοκετού 

μπορεί να συμβεί αυτό; (4μ) 

γ) Ποια μέρη του σώματος του παιδιού προβάλλουν πρώτα σε έναν φυσιολογικό τοκετό 

και ποιο αμέσως μετά; (3μ) 

δ) Σε ποιο στάδιο του τοκετού αποκολλάται ο πλακούντας; Τι προκαλεί την 

αποκόλλησή του; (2μ) 

 

31. Ι. 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)  

 

32. ΙΙ. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να γεννηθούν, σε μια γέννα, δύο 

μωρά που να ανήκουν σε διαφορετικό φύλο. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Τι είδος διδύμων θα αποτελούν τα μωρά αυτά; (2μ)  

β) Πώς εξηγείται η γέννησή τους; (6μ) 
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γ) Για ποιο λόγο αυξάνεται η πιθανότητα για πολλαπλές κυήσεις κατά την εφαρμογή 

μεθόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης; (5μ) 

 

33. ΙΙ. Μια πολλαπλή κύηση έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη γέννηση διδύμων 

που μπορεί να είναι του ίδιου ή διαφορετικού φύλου. 

α) Αν τα δύο δίδυμα είναι διαφορετικού φύλου, σε ποια ιδιαίτερη κατηγορία διδύμων 

ανήκουν; Πώς προκύπτουν δίδυμα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία; (5μ)  

β) Αν τα δίδυμα είναι του ίδιου φύλου και μοιάζουν «σαν δύο σταγόνες νερό» σε ποια 

κατηγορία διδύμων ανήκουν; Πώς προέκυψαν τα δίδυμα αυτά; (5μ)  

γ) Σε ποια περίπτωση αυξάνεται η πιθανότητα για πολλαπλές κυήσεις; Για ποιο λόγο; 

(3μ) 

 

34. Ι. 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) 

 

35. Ι. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τόσο την υγεία της 

εγκύου, όσο και του εμβρύου που κυοφορεί. 

α) Να αναφέρετε δύο χημικές ουσίες, και ένα είδος ιού που μπορεί να απειλήσουν την 

υγεία του εμβρύου. (5μ) 

β) Να αναφέρετε δύο κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν αναγκαία την γενετική 

συμβουλή, στους μελλοντικούς γονείς με οικογενειακό ιστορικό για τις παθήσεις 

αυτές. Για ποιο σύνδρομο πρέπει μια γυναίκα που κυοφορεί σε σχετικά μεγάλη 

ηλικία να ζητά γενετική συμβουλή; (3μ) 

γ) Για ποιους λόγους πρέπει μια έγκυος γυναίκα να αποφεύγει το κάπνισμα; (4μ)  
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36. ΙΙ. Μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα 

στην υγεία του εμβρύου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορες φαρμακευτικές 

ουσίες και οι ακτινοβολίες. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πώς καταφέρνουν οι ιοί να προσβάλουν το έμβρυο; Ποιες μπορεί να είναι οι 

συνέπειες στην υγεία του εμβρύου αν η έγκυος μολυνθεί από τον ιό της ερυθράς; Σε 

ποιό στάδιο της εγκυμοσύνης ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανότερο; (6μ)  

β) Για ποιο λόγο είναι καλό να αποφεύγει η έγκυος, στο μέτρο του δυνατού, τις 

ακτινογραφίες; (3μ) 

γ) Κατά το παρελθόν η χρήση ενός ήπιου ηρεμιστικού από εγκύους, προκάλεσε 

σοβαρά προβλήματα στο παιδί που γεννήθηκε. Ποιο ήταν το ηρεμιστικό αυτό; Ποια 

τα προβλήματα που δημιούργησε; (4μ) 

 

37. ΙΙ. Ένα από τα χαρακτηριστικά των θηλαστικών, στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται και ο άνθρωπος, είναι η ύπαρξη μαστικών αδένων. Να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Από τι αποτελείται κάθε μαστικός αδένας; Τι αλλαγές συμβαίνουν στα μέρη που τον 

αποτελούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; (3μ)  

β) Ποιες ορμόνες αναμιγνύονται στην παραγωγή και έκκριση του γάλακτος; Από ποιον 

αδένα παράγονται; (3μ) 

γ) Ποιας από τις ορμόνες του ερωτήματος β. αυξάνεται η έκκριση, όσο περισσότερο 

θηλάζει το μωρό; Τι προκαλεί η ορμόνη αυτή μετά την εμφάνισή της στο μαστό; 

(4μ) 

δ) Για ποιο λόγο μια γυναίκα πρέπει να αυτοεξετάζει τακτικά τους μαστούς της και να 

υποβάλλεται σε μαστογραφία μετά την ηλικία των 40 ετών; (3μ)  

 

38. ΙΙ. Η ωκυτοκίνη αποτελεί πρωτεΐνη, ενώ τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη 

αποτελούν στεροειδείς ορμόνες που εκκρίνονται από τους 

αναπαραγωγικούς αδένες των δύο φύλων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

Συνδυαστική ερώτηση – 11ο κεφάλαιο 

α) Ποιος αδένας εκκρίνει κάθε μια από τις ορμόνες αυτές; (3μ)  

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από τους αναπαραγωγικούς αδένες κάθε φύλου 

στο εξωτερικό του σώματος ή σε κοιλότητες του οργανισμού; (4μ) 

γ) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο η ωκυτοκίνη, γενικώς, δρα πιο γρήγορα από ότι 

η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα. (6μ) 
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39. Ι. Πολλά ζευγάρια αδυνατούν να τεκνοποιήσουν λόγω προβλημάτων υγείας 

που αφορούν είτε στον άνδρα είτε στην γυναίκα. Να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

α) Πού μπορεί να οφείλεται η ανδρική στειρότητα; Ποια είναι τα αίτια που μπορούν 

να την προκαλέσουν εξαιρουμένων των ασθενειών; (5μ)  

β) Πού μπορεί να οφείλεται η γυναικεία στειρότητα; (2μ)  

γ) Πολλά ζευγάρια για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα γονιμότητας που έχουν, 

καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Τι ακριβώς γίνεται με τη μέθοδο 

αυτή; (5μ) 

 

40. ΙΙ. Για την αποφυγή της σύλληψης τα ζευγάρια καταφεύγουν σε 

διαφορετικές μεθόδους αντισύλληψης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η 

διακεκομμένη συνουσία, η ημερολογιακή μέθοδος και η χρήση 

αντισυλληπτικών χαπιών. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Γιατί οι δύο πρώτες μέθοδοι θεωρούνται αναξιόπιστες; (6μ)  

β) Τι περιέχουν τα αντισυλληπτικά χάπια; Πώς δρουν; Ποιες είναι οι πιθανές 

παρενέργειές τους; (7μ) 

 

41. ΙΙ. Με τη σεξουαλική επαφή είναι δυνατή η μετάδοση διαφόρων νοσημάτων. 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

α) Πώς χαρακτηρίζονται τα νοσήματα αυτά; (2μ) 

β) Ποια συμπτώματα, που σχετίζονται με τα νοσήματα αυτά, πρέπει να οδηγούν χωρίς 

καθυστέρηση σε ειδικό γιατρό; (6μ) 

γ) Σε ποια προβλήματα μπορεί να οδηγήσει η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των 

νοσημάτων αυτών; (2μ) 

δ) Ποιος τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς αποτελεί την καλύτερη «ασπίδα» 

προστασίας, από τα νοσήματα αυτά; Από τις προσφερόμενες μεθόδους, ποια δρα και 

ως αντισυλληπτικό μέσο; (3μ) 

 

42. Ι. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα (αφροδίσια) νοσήματα συνιστούν ένα 

ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, παγκοσμίως. Κάθε χρόνο αναφέρονται πάνω 

από 250 εκατομμύρια περιστατικά σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων 

περίπου, από τα οποία το 1/3 αφορά άτομα εφηβικής ηλικίας! 
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α) Να αναφέρετε τρία ύποπτα συμπτώματα για τα νοσήματα αυτά και να εξηγήσετε το 

λόγο για τον οποίο η εμφάνισή τους, πρέπει να μας οδηγεί χωρίς καθυστέρηση στον 

ειδικό γιατρό. (6μ) 

β) Να αναφέρετε τρόπους αποφυγής της διάδοσης αυτών των νοσημάτων. Ποια από τις 

μεθόδους αντισύλληψης προφυλάσσει σε σημαντικό βαθμό και από τη διάδοση 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων; (6μ) 
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 ΘΕΜΑ Δ: 

 

1. To ωάριο είναι περισσότερο από 4.000 φορές μεγαλύτερο από το 

σπερματοζωάριο καθώς έχει συσσωρεύσει μεγάλη ποσότητα θρεπτικών 

ουσιών. Αντιθέτως το μικρότερο σπερματοζωάριο φέρει μαστιγιοουρά και 

πολυάριθμα μιτοχόνδρια. Να γράψετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο: 

I. Να περιγράφετε τη διαδρομή που ακολουθεί το σπερματοζωάριο στο αναπαραγωγικό 

σύστημα της γυναίκας, από τη στιγμή κατά την οποία θα απελευθερωθεί από τον 

άνδρα, μέχρι να συναντήσει το ωάριο. 

II. Να εξηγείτε πώς οι διαφορές των δύο γαμετών που αναφέρθηκαν στην εκφώνηση 

διευκολύνουν την «συνάντηση» τους, ώστε να γίνει η γονιμοποίηση, καθώς και τη 

δυνατότητα της ανάπτυξης από το ζυγωτό ενός υγιούς εμβρύου. (12+13μ)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρές αποκλίσεις από το φυσιολογικό αριθμό 

χρωμοσωμάτων οδηγούν σε μη βιώσιμα έμβρυα να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

I. Πόσα χρωμοσώματα έχουν το φυσιολογικό σπερματοζωάριο και το φυσιολογικό 

ωάριο; Ποιο είναι το είδος της κυτταρικής διαίρεσης χάρη στο οποίο οι δύο γαμέτες 

απέκτησαν αυτόν τον αριθμό χρωμοσωμάτων; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που 

υφίστανται αυτό το είδος κυτταρικής διαίρεσης ώστε να προκύψει, αντίστοιχα, το 

ωάριο και το σπερματοζωάριο; 

II. Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ένα σπερματοζωάριο με δύο κεφαλές (και συνεπώς δύο 

πυρήνες), σε μια σπάνια περίπτωση, γονιμοποιούσε ένα φυσιολογικό ωάριο; 

(12+13μ) 

 

3. Η ωκυτοκίνη είναι μια πεπτιδική ορμόνη που παράγεται από την υπόφυση 

και μεταξύ των βιολογικών ρόλων της συμπεριλαμβάνεται και η διέγερση 

των συσπάσεων της μήτρας. 

I. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο είναι δυνατή η μέτρηση των επιπέδων της 

ωκυτοκίνης από την ανάλυση του αίματος της γυναίκας. Τι ακριβώς κάνουν οι 

ορμόνες που ανήκουν στην κατηγορία της ωκυτοκίνης προκειμένου να επηρεάσουν 

την λειτουργία των κυττάρων «στόχων» τους; 

II. Ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα κατά τον τοκετό της αλλά 

και μετά από αυτόν, αν τα επίπεδα της ωκυτοκίνης είναι χαμηλά; (12+13μ)  
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4. Οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία διαφόρων μορίων 

όπως, για παράδειγμα, των ορμονών μέσα στο σώμα των οργανισμών, 

"μαρκάροντας" κατάλληλα τα μόρια αυτά. Σε ένα πείραμα, χορήγησαν στο 

αίμα θηλυκών εγκύων ποντικών μια ουσία που «μαρκάρει» την πεπτιδική 

ορμόνη ωκυτοκίνη στο σημείο της παραγωγής της και, μέσω μιας 

κατάλληλης διάταξης, κατόρθωσαν να καταγράψουν την πορεία της 

ορμόνης στον οργανισμό του πειραματόζωου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ορμόνη αυτή παράγεται και δρα με παρόμοιο τρόπο στον οργανισμό του 

ποντικού και στον οργανισμό του ανθρώπου. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

I. Πώς ονομάζετε ο αδένας των πειραματόζωων στον οποίο παράχθηκε η ορμόνη; Για 

ποιο λόγο η ορμόνη αυτή, παρά το ότι μεταφέρθηκε σε όλο τον οργανισμό των 

πειραματόζωων, εκδήλωσε τη δράση της, μόνο στους μαστικούς αδένες;  

II. Πώς επηρεάζει η ορμόνη αυτή τη λειτουργία των μαστικών αδένων των 

πειραματόζωων; Για ποιο λόγο, όσο περισσότερο τα νεογνά των πειραματόζωων 

θηλάζουν, τόσο περισσότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ)  

 

5. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί και που προέρχεται 

από το σχολικό σας βιβλίο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

«Όταν το μωρό θηλάζει, οι νευρικές απολήξεις στη Θηλαία άλω ερεθίζονται 

και στέλνουν νευρικά μηνύματα στον υποθάλαμο, ο οποίος διεγείρει την 

υπόφυση για παραγωγή της ωκυτοκίνης. Η ορμόνη αυτή φτάνει με το αίμα 

στους μαστούς και προκαλεί σύσπαση των λοβών. Έτσι, το γάλα ρέει από 

τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή και στη συνέχεια στο νεογνό.» 

I. Ποια από τις δομές που αναφέρονται στο κείμενο λειτουργούν ως υποδοχείς που 

μεταβιβάζουν μηνύματα στο Νευρικό Σύστημα; Ποια από τις δομές που 

αναφέρονται στο κείμενο λειτουργεί ως εκτελεστικό όργανο που παίρνει μηνύματα-

εντολές από το Νευρικό Σύστημα; 

II. Μια από τις δομές που αναφέρονται στο κείμενο παράγει και αυτή μηνύματα που 

όμως είναι διαφορετικής φύσεως από τα μηνύματα που παράγει και μεταβιβάζει το 

Νευρικό Σύστημα. Πώς ονομάζεται η δομή που τα παράγει, πώς η δομή που τα 

προσλαμβάνει; Ποια από τις δύο ρυθμίσεις γίνεται γρηγορότερα; Αυτή που 

αναφέρεται στο Ι. ερώτημα ή αυτή που αναφέρεται στο ΙΙ. ερώτημα; Να 

αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (12+13μ) 
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6. Ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του νευρικού συστήματος και 

του συστήματος των ενδοκρινών αδένων αποτελεί ο θηλασμός. Κατά τη 

λειτουργία αυτή παρατηρείται μια διαδοχή γεγονότων που αρχίζει όταν η 

θηλαία άλως της γυναίκας η οποία έχει γεννήσει, ερεθίζεται από το μωρό 

που θηλάζει. 

  

Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τη διαδοχή 

των γεγονότων που συμβαίνουν κατά το θηλασμό να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

I. Πώς ονομάζονται οι υποδοχείς που βρίσκονται στη θηλαία άλω και ερεθίζονται με 

το θηλασμό; Τι είδους μηνύματα Φ μεταφέρουν στο τμήμα του εγκεφάλου Χ; Ποια 

είναι η ονομασία του τμήματος αυτού; 

II. Το Χ διεγείρει τον αδένα Υ που παράγει την ορμόνη Φ. Πώς ονομάζεται ο αδένας Υ, 

πώς η ορμόνη που παράγει; Πώς ονομάζεται ο αδένας Ζ που δραστηριοποιείται όταν 

φθάσει σε αυτόν η ορμόνη Φ; Γιατί όσο περισσότερο θηλάζει το μωρό, τόσο 

περισσότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ) 

 

7. 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. 

Συνδυαστική ερώτηση – 3ο κεφάλαιο 

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;  
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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)  
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