
 

Γαριπίδης Ιορδάνης 
Βιολόγος 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα  

           Αποτελείται από:  

           α. τους δύο όρχεις   

           β. την εκφορητική οδό  και  

           γ. το πέος 

 

         Οι όρχεις βρίσκονται έξω από το σώμα και συγκεκριμένα μέσα στο όσχεο, σε θερμοκρασία 34oC, που είναι 

ιδανική για την παραγωγή των σπερματοζωαρίων.  

         Εσωτερικά κάθε όρχις χωρίζεται σε λοβούς καθένας από τους οποίους περιέχει σπερματικά σωληνάρια 

         Η παραγωγή των σπερματοζωαρίων αρχίζει από την εφηβεία και μετά από τα κύτταρα των σπερματικών 

         σωληναρίων  των όρχεων και αφού ωριμάσουν αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα. 

         Κάθε επιδιδυμίδα ενώνεται με το σπερματικό πόρο που καταλήγει στην ουρήθρα. 

         Ο σπερματικός πόρος ξεκινάει από την επιδιδυμίδα ανεβαίνει προς την κοιλιακή χώρα και ενώνεται με την 

ουρήθρα.  

Η ουρήθρα περνάει από τον προστάτη και καταλήγει στο άκρο του πέους την βάλανο 

Ο προστάτης, οι βολβουρηθραίοι αδένες και η σπερματοδόχος κύστη εκκρίνουν ουσίες που μαζί με τα 

σπερματοζωάρια αποτελούν το σπέρμα. 

         Οι όρχεις είναι μεικτοί αδένες. Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα σπερματοζωάρια, 

και η ενδοκρινής τις αντρικές ορμόνες. Σημαντικότερη από τις ορμόνες αυτές είναι η 

τεστοστερόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία 

των γεννητικών οργάνων.  

Η τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη και για τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου 

που εμφανίζονται επίσης κατά την εφηβεία: γενειάδα, τριχοφυΐα στις μασχάλες και 

στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, μεγαλύτερη ανάπτυξη των μυών και 

επιμήκυνση των φωνητικών χορδών, που προκαλεί αλλαγή στη φωνή 

Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας 

Αποτελείται από : 

α. τις δύο ωοθήκες  

β. τους δύο ωαγωγούς (σάλπιγγες)       

γ. τη μήτρα  

δ. τον κόλπο και  

ε. το αιδοίο. 

Οι ωοθήκες βρίσκονται μία σε κάθε πλευρά  

Οι ωαγωγοί συνδέουν τις ωοθήκες με τη μήτρα 

Η μήτρα είναι ένα μυώδες όργανο που εσωτερικά  περιβάλλεται από βλεννογόνο  

που ονομάζεται ενδομήτριο 

 Η μήτρα καταλήγει στον κόλπο. 

Το αιδοίο αποτελεί τα εξωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας. 

 

Οι ωοθήκες (όπως και οι όρχεις) είναι μεικτοί αδένες.  Η εξωκρινής μοίρα τους παράγει τα ωάρια και η 

ενδοκρινής τις ορμόνες. Κατά την εφηβεία (11ο με 13ο έτος της ηλικίας), οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν 

οιστρογόνα και προγεστερόνη, ορμόνες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον εμμηνορρυσιακό κύκλο και 

προκαλούν την ανάπτυξη του στήθους. Τα οιστρογόνα, κυρίως είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση των 

δευτερεύοντων φυλετικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η αναπτυγμένη λεκάνη και η συσσώρευση υποδόριου 

λίπους, που δίνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες στο γυναικείο σώμα.  


