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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του
βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του, απέδειξε ότι η
αυτόματη δημιουργία της ζωής (αβιογένεση)  είναι αδύνατη και ότι κάθε ζωντανός οργανισμός
προέρχεται από άλλο ζωντανό οργανισμό. Η διαιώνιση όλων των ειδών των οργανισμών
εξασφαλίζεται με τη λειτουργία της αναπαραγωγής, κατά την οποία γίνεται μεταφορά
βιολογικών χαρακτήρων που σχετίζονται με το είδος, τη φυλή και με τα ατομικά χαρακτηριστικά
των διάφορων οργανισμών.

Με την αναπαραγωγή «συνδέεται» και το φαινόμενο του θανάτου. Με το θάνατο, συνήθως,
φεύγουν οι γερασμένοι, εκφυλισμένοι, αρρωστημένοι οργανισμοί, ενώ με την αναπαραγωγή
έρχονται οι νέοι οργανισμοί που είναι πιο υγιείς, σφριγηλοί και πιο εύκολα προσαρμοζόμενοι στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Επομένως, με την αναπαραγωγή γίνεται όχι μόνο
διαιώνιση αλλά και ανανέωση των ειδών.

Στο σύνολο των οργανισμών του πλανήτη παρατηρούνται δύο διαφορετικοί τρόποι
αναπαραγωγής:

 Η μονογονία ή αγενής αναπαραγωγή, που παρατηρείται κυρίως στα φυτά και τους
κατώτερους εξελικτικά οργανισμούς.

 Η αμφιγονία ή εγγενής αναπαραγωγή, που παρατηρείται στα ανώτερα ζώα και
στα φυτά.

Η αναπαραγωγή προϋποθέτει πολλαπλασιασμό κυττάρων που επιτυγχάνεται με κυτταρική
διαίρεση. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς υπάρχουν δύο είδη κυτταρικής διαίρεσης, η μίτωση
και η μείωση. Στη μίτωση τα θυγατρικά κύτταρα έχουν τον ίδιο αριθμό χρωματοσωμάτων σε
σύγκριση με το μητρικό κύτταρο. Η μίτωση αποτελεί τη βάση της μονογονίας. Στη μείωση τα
θυγατρικά κύτταρα έχουν το μισό αριθμό χρωματοσωμάτων σε σύγκριση με το μητρικό κύτταρο.
Η μείωση αποτελεί τη βάση της αμφιγονίας.

13.1 ΜΙΤΩΣΗ

Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι μια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγμα μια φυσαλίδα που
καθώς μεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαμβάνει τον ακριβοδίκαιο
διαμοιρασμό του γενετικού υλικού στα δύο θυγατρικά κύτταρα. Η συνολική κληρονομική «προίκα»
του κυττάρου ονομάζεται γονιδίωμα το οποίο αποτελείται από μόρια DNA. Κατά μήκος του
μορίου του DNA είναι διατεταγμένα χιλιάδες γονίδια, οι κληρονομικές μονάδες που καθορίζουν
τους χαρακτήρες του οργανισμού. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς τα μόρια του DNA
σχηματίζουν χρωματοσώματα που είναι ορατά με οπτικό μικροσκόπιο μόνο κατά την περίοδο της
κυτταρικής διαίρεσης. Καθώς το κύτταρο ετοιμάζεται να διαιρεθεί, αντιγράφεται το γενετικό του
υλικό (DNA). Ακολουθεί η διαίρεση στα δύο.

Τα γονίδια βρίσκονται, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στα χρωματοσώματα. Κάθε είδος
ευκαρυωτικού οργανισμού έχει το δικό του σταθερό αριθμό χρωματοσωμάτων. Τα ανθρώπινα
σωματικά κύτταρα έχουν 46 χρωματοσώματα σε αντίθεση με τα αναπαραγωγικά κύτταρα, τους
γαμέτες, που φέρουν μόνο 23 χρωματοσώματα. Κάθε χρωματόσωμα αποτελείται από ένα μακρύ
και γραμμικό μόριο DNA το οποίο συνοδεύεται από διάφορες πρωτεΐνες που βοηθούν στη δράση
των γονιδίων ή ακόμη προσφέρουν στήριξη στο DNA όπως για παράδειγμα οι πρωτεΐνες
ιστόνες. Το σύμπλεγμα DNA-πρωτεΐνης ονομάζεται νημάτιο χρωματίνης και δημιουργεί ένα
συμπαγές σώμα που αποτελείται από μακρά και λεπτή ίνα αναδιπλωμένη πολυάριθμες φορές,
σχηματίζοντας τελικά το αυτοδιπλασιασμένο χρωματόσωμα μετά τον αυτοδιπλασιασμό της
χρωματίνης καθώς το κύτταρο ετοιμάζεται να μπει στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης. Το
1879, ο Γερμανός ανατόμος Fleming παρατήρησε ότι στον πυρήνα υπάρχει χαρακτηριστικό
νηματοειδές υλικό. Παρατήρησε πως τα νημάτια που συνιστούν το υλικό αυτό κόβονται για να
διανεμηθούν στα θυγατρικά κύτταρα. Ο Fleming ονόμασε την ακολουθία των φαινομένων
μίτωση, από τη λέξη μίτος που σημαίνει νήμα. Στόχος της μίτωσης είναι ο πολλαπλασιασμός
των κυττάρων, η διατήρηση σταθερού αριθμού χρωματοσωμάτων, η αύξηση του σώματος στους
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πολυκύτταρους οργανισμούς, η αναπλήρωση των κυττάρων που πεθαίνουν, η επούλωση
πληγών και η αναπαραγωγή μονοκύτταρων οργανισμών.

Όταν το κύτταρο δε διαιρείται, λέγεται ότι βρίσκεται στο στάδιο της μεσόφασης. Στη φάση αυτή το
κύτταρο αναπτύσσεται με τη σύνθεση πρωτεϊνών και την παραγωγή κυτταροπλασματικών
οργανιδίων ενώ γίνεται και ο αυτοδιπλασιασμός των χρωματοσωμάτων.

Η διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης περιλαμβάνει αντιγραφή του γονιδιώματος και αυτό
επιτυγχάνεται με τον αυτοδιπλασιασμό των χρωματοσωμάτων. Μετά τον αυτοδιπλασιασμό, κάθε
χρωματόσωμα αποτελείται από δύο χρωματίδες. Οι δύο χρωματίδες συγκρατούνται από το
κεντρομερίδιο. Κατά τη μίτωση, οι δύο χρωματίδες αποχωρίζονται και μεταφέρονται σε δύο
διαφορετικά κύτταρα ως πλήρη χρωματοσώματα. Ο όρος μίτωση αναφέρεται στη διαίρεση του
πυρήνα και όχι του κυτταροπλάσματος. Για τη διαίρεση του κυτταροπλάσματος που ακολουθεί τη
μίτωση, χρησιμοποιείται ο όρος κυτταροπλασματική διαίρεση. Έχει όμως επικρατήσει ο όρος
μίτωση να περιλαμβάνει την πυρηνική και την κυτταρική διαίρεση.

Αυτοδιπλασιασμός-Διαμοιρασμός χρωματοσωμάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραμμα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασμό και το διαμοιρασμό των
χρωματοσωμάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Εικ.13.1 Αυτοδιπλασιασμός
των χρωματοσωμάτων και
ο διαμοιρασμός τους στα
θυγατρικά κύτταρα κατά τη
μίτωση

Καθώς το κύτταρο ετοιμάζεται
να μπει στη διαδικασία της
διαίρεσης, διπλασιάζει τα
χρωματοσώματά του. Κάθε ένα
αυτοδιπλασιασμένο
χρωματόσωμα αποτελείται από
δύο αδελφές χρωματίδες
συνδεδεμένες στο
κεντρομερίδιο. Το
μικρογράφημα δείχνει
ανθρώπινο χρωματόσωμα που
έχει αυτοδιπλασιαστεί. Το
χρωματόσωμα παρουσιάζει
αυτή την «τριχωτή» εμφάνιση
επειδή κάθε χρωματίδα
αποτελείται από ένα εξαιρετικά
μακρύ νημάτιο χρωματίνης που
είναι διπλωμένη σε μια πολύ
συμπαγή μάζα. Το νημάτιο της
χρωματίνης είναι ένα μόνο
μόριο DNA που είναι
συνδεδεμένο με μόρια
πρωτεΐνης. Τα μόρια DNA των
αδελφών χρωματίδων είναι
πανομοιότυπα

Η μίτωση είναι μια δυναμική
διαδικασία αλλά για σκοπούς περιγραφής και μόνο, τη χωρίζουμε σε στάδια: πρόφαση,
μετάφαση, ανάφαση και τελόφαση. Οι εικόνες 13.2 και 13.3  περιγράφουν το μηχανισμό της
μίτωσης με περισσότερη λεπτομέρεια.
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Εικ.13.2 Τα στάδια της μίτωσης σε ζωικό κύτταρο

Προς το τέλος της μεσόφασης ο
πυρήνας είναι ορατός και
περιβάλλεται από τον πυρηνικό
φάκελο. Ορατός είναι ακόμη και
ο πυρηνίσκος. Φαίνονται ακόμη
και τα δύο κεντροσωμάτια τα
οποία δημιουργήθηκαν στις
αρχές της μεσόφασης από το
διπλασιασμό του ενός. Το
καθένα περιέχει δύο κεντρίλια. Οι
μικροσωληνίσκοι που φαίνονται
να προβάλλουν από τα
κεντροσωμάτια δημιουργούν την
αστρόσφαιρα. Τα κεντρίλια δε
φαίνεται να συμμετέχουν σ’ αυτή
τη διαδικασία. Σε αυτή τη φάση
τα χρωματοσώματα δε
διακρίνονται ακόμη γιατί
συνεχίζουν να είναι σε μορφή
νηματίων χρωματίνης αλλά
έχουν ήδη αυτοδιπλασιαστεί.

Κατά την πρόφαση
παρατηρούνται αλλαγές και
στον πυρήνα και στο
κυτταρόπλασμα. Ο πυρηνίσκος
εξαφανίζεται και τα νημάτια της
χρωματίνης συμπυκνώνονται
σε χρωματοσώματα που
φαίνονται ευκρινώς με οπτικό
μικροσκόπιο. Κάθε
χρωματόσωμα τώρα
αποτελείται από δύο
χρωματίδες που είναι
συνδεδεμένες στο
κεντρομερίδιο. Η κεντρική
άτρακτος έχει αρχίσει να
δημιουργείται. Αποτελείται από
μικροσωληνίσκους (ινίδια). Τα
δύο κεντροσωμάτια κινούνται
προς τους πόλους του
κυττάρου, ωθούμενα από τους
επιμηκυνόμενους
μικροσωληνίσκους.

Θρυμματίζεται ο
πυρηνικός φάκελος και
οι μικροσωληνίσκοι
(ινίδια) εισβάλλουν
στην περιοχή του
πυρήνα. Μερικοί από
τους
μικροσωληνίσκους
προσδένονται στο
κεντρομερίδιο των
χρωματοσωμάτων.
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Εικ.13.3 Τα στάδια της μίτωσης σε ζωικό κύτταρο

Στη μετάφαση τα
κεντροσωμάτια
έχουν ήδη
τοποθετηθεί στους
πόλους του
κυττάρου. Τα
χρωματοσώματα
διατάσσονται στο
ισημερινό επίπεδο
του κυττάρου. Η
κεντρική άτρακτος
είναι πλήρως
αναπτυγμένη.

Η ανάφαση αρχίζει με τη
διαίρεση του κεντρομεριδίου
και το διαχωρισμό των
αδελφών χρωματίδων. Από
αυτή τη στιγμή η κάθε
χρωματίδα είναι πλέον ένα
χρωματόσωμα. Τα
χρωματοσώματα κινούνται
προς τους πόλους με το
κεντρομερίδιο να τα  οδηγεί.
Την ίδια στιγμή, οι πόλοι
απομακρύνονται
περισσότερο. Στο τέλος της
ανάφασης, ο κάθε πόλος
διαθέτει μια πλήρη σειρά
χρωματοσωμάτων.

Στην τελόφαση, αρχίζουν να
δημιουργούνται οι πυρήνες στους δύο
πόλους. Η διαδικασία που ακολουθείται
είναι η αντίστροφη εκείνης της
πρόφασης και ο πυρηνίσκος
επανεμφανίζεται, ενώ το νημάτιο
χρωματίνης του κάθε χρωματοσώματος
αρχίζει να αποσυσπειρώνεται. Η
μίτωση έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχει
αρχίσει η κυτταροπλασματική διαίρεση
που θα δώσει τα δύο θυγατρικά
κύτταρα, που θα έχουν τον ίδιο αριθμό
χρωματοσωμάτων με το μητρικό
κύτταρο.  Στα ζωικά κύτταρα
δημιουργείται περιφερικός δακτύλιος
που προκαλεί αποκοπή των δύο
κυττάρων με περίσφιξη.

Να σημειωθεί ότι παρατηρούνται ορισμένες διαφορές αναφορικά με το μηχανισμό της μίτωσης
μεταξύ ζωικών και φυτικών κυττάρων με πιο σημαντική τον τρόπο δημιουργίας της κεντρικής
ατράκτου. Είναι φυσικό, εφόσον τα φυτικά κύτταρα δε διαθέτουν κεντροσωμάτια με κεντρίλια, σε
αυτά η κεντρική άτρακτος να δημιουργείται με άλλο τρόπο.

Η διαδικασία της κυτταροπλασματικής διαίρεσης διαφέρει στα φυτικά κύτταρα. Εδώ, δε
δημιουργείται ο περιφερικός δακτύλιος αλλά μικροσωληνίσκοι, που μεταφέρονται από κυστίδια
του συμπλέγματος Golgi, τοποθετούνται στο ισημερινό επίπεδο και έτσι δημιουργείται ένα πλέγμα
που ονομάζεται φραγμοπλάστης (βλ. σελ. 78). Από το φραγμοπλάστη θα προκύψουν τα
κυτταρικά τοιχώματα των δύο θυγατρικών κυττάρων.

13.2 ΜΕΙΩΣΗ
Τα παιδιά, κληρονομούν χιλιάδες γονίδια από τους γονείς τους και είναι γι αυτό το λόγο που
μοιάζουν με αυτούς. Τα γονίδια αποτελούν τις κωδικοποιημένες πληροφορίες με τις οποίες οι
γονείς «προικίζουν» τα παιδιά τους και αποτελούν το γονιδίωμά τους. Τα γονίδια καθορίζουν την
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εμφάνιση συγκεκριμένων χαρακτήρων καθώς το άτομο αναπτύσσεται από το γονιμοποιημένο
ωάριο σε ενήλικα.

Τα γονίδια αποτελούν τμήματα του DNA και οι χαρακτήρες μεταβιβάζονται από άτομο σε άτομο
σε μορφή κωδικοποιημένου μηνύματος, που βρίσκεται στη συγκεκριμένη σειρά ή αλληλουχία των
νουκλεοτιδίων από τα οποία είναι δομημένο το DNA. Τα περισσότερα γονίδια προγραμματίζουν
τα κύτταρα για να παράγουν ένζυμα ή άλλες πρωτεΐνες.

Η κληρονομικότητα εξαρτάται απόλυτα από τον αυτοδιπλασιασμό του DNA, μια διαδικασία
μοναδική η οποία δημιουργεί πιστά αντίγραφα των γονιδίων που θα μεταβιβαστούν από τους
γονείς στα παιδιά. Οι φορείς αυτών των γονιδίων είναι τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια. Όταν
γονιμοποιηθεί ένα ωάριο από ένα σπερματοζωάριο έχει στον πυρήνα του γονίδια και από τους
δύο γονείς.

Το σύνολο σχεδόν του DNA βρίσκεται στα χρωματοσώματα που εδράζονται στον πυρήνα. Οι
οργανισμοί του ιδίου είδους έχουν τον ίδιο αριθμό χρωματοσωμάτων, που διαφέρει από άλλα
είδη. Οι άνθρωποι έχουν 46 χρωματοσώματα σε καθένα από τα κύτταρά τους με εξαίρεση τους
γαμέτες. Κάθε χρωματόσωμα αποτελείται από ένα και μοναδικό μόριο DNA που είναι κατά πολύ
μακρύτερο σε μήκος από το ίδιο το χρωματόσωμα. Το DNA είναι αναδιπλωμένο κατά πολύπλοκο
τρόπο και παίρνει τη μορφή του χρωματοσώματος με τη βοήθεια ορισμένων πρωτεϊνών. Σε κάθε
χρωματόσωμα υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες γονίδια.

Στη μονογονία, ο ένας και μοναδικός γονέας αντιγράφει τα γονίδιά του και τα μεταβιβάζει στους
απογόνους του. Για παράδειγμα, η αμοιβάδα και όλοι οι μονοκύτταροι οργανισμοί,
αναπαράγονται με μίτωση που περιλαμβάνει διπλασιασμό του γενετικού υλικού και ακριβοδίκαιο
διαμοιρασμό του στα δύο θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν. Το γονιδίωμα κάθε θυγατρικού
κυττάρου αποτελεί πιστό αντίγραφο του μητρικού γονιδιώματος. Ακόμη και πολυκύτταροι
οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται με αυτό τον τρόπο, όπως για παράδειγμα
η ύδρα και τα φυτά (π.χ. με μοσχεύματα). Είναι φυσικό, ο κάθε απόγονος να είναι γενετικά
πανομοιότυπος με το γονέα. Οποιεσδήποτε διαφορές εμφανιστούν προκύπτουν από σπάνιες
αλλαγές στο DNA, τις μεταλλάξεις, που συμβαίνουν αιφνίδια και τυχαία. Ένας οργανισμός που
βασίζεται στη μονογονία για αναπαραγωγή, δημιουργεί ένα κλώνο, δηλαδή μια ομάδα γενετικά
πανομοιότυπων ατόμων.

Η αμφιγονία δημιουργεί μεγάλη ποικιλομορφία γιατί το άτομο που προκύπτει από την ένωση των
δύο γαμετών των γονέων, διαθέτει μοναδικούς συνδυασμούς γονιδίων τα οποία κληρονόμησε
από τους δύο γονείς. Τα αδέλφια, διαφέρουν γενετικά μεταξύ τους όπως διαφέρουν και από τους
γονείς τους. Τι προκαλεί αυτή τη γενετική ποικιλομορφία; Η απάντηση βρίσκεται στη
συμπεριφορά των χρωματοσωμάτων κατά την παραγωγή των γαμετών.

Κάθε σωματικό ανθρώπινο κύτταρο έχει 46 χρωματοσώματα, εκτός από τα γεννητικά - τα
σπερματοζωάρια και τα ωάρια - που έχουν 23 χρωματοσώματα Οι διαφορές μεταξύ των
χρωματοσωμάτων ενός κυττάρου μπορούν να διαφανούν ακόμη και με το κοινό οπτικό
μικροσκόπιο. Τα χρωματοσώματα διαφέρουν σε ότι αφορά το μέγεθός τους και τη θέση του
κεντρομεριδίου.

Μελετώντας προσεκτικά τα 46 χρωματοσώματα, γίνεται φανερό ότι υπάρχουν δύο από κάθε
είδος. Συνεπώς, τα 46 χρωματοσώματα μπορούν να τοποθετηθούν σε ζεύγη και βέβαια
υπάρχουν 23 ζεύγη. Κάθε ζεύγος αποτελείται από δύο χρωματοσώματα που έχουν το ίδιο μήκος,
το κεντρομερίδιο τους στο ίδιο ακριβώς σημείο και ο χρωματισμός τους με ειδικές χρωστικές
ουσίες φανερώνει ακριβώς το ίδιο χαρακτηριστικό σχήμα ζωνών. Τα δύο χρωματοσώματα του
κάθε ζεύγους ονομάζονται ομόλογα χρωματοσώματα. Καρυότυπος ονομάζεται το σύνολο των
χρωματοσωμάτων ενός σωματικού κυττάρου, τοποθετημένα ανάλογα με το μέγεθός τους και
πάντοτε σε ζεύγη ομολόγων. Το ζεύγος με τα πιο μεγάλα σε μέγεθος χρωματοσώματα είναι το
πρώτο του καρυότυπου.  Τα δυο χρωματοσώματα του κάθε ζεύγους φέρουν γονίδια που
ελέγχουν τους ίδιους κληρονομικούς χαρακτήρες. Για παράδειγμα, αν ένα γονίδιο που ελέγχει το
χρώμα ματιού βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ενός χρωματοσώματος, στο αντίστοιχο
σημείο του ομόλογου χρωματοσώματος θα υπάρχει ένα άλλο γονίδιο που θα είναι υπεύθυνο για
τον έλεγχο του ίδιου χαρακτήρα.



7

Εικ.13.4 Ο τρόπος παρασκευής του καρυότυπου

Ο κανόνας για τα ομόλογα χρωματοσώματα όπως τα περιγράψαμε πιο πάνω, έχει μια σημαντική
εξαίρεση. Υπάρχουν δύο χρωματοσώματα που ονομάζονται Χ και Y. Τα θηλυκά άτομα διαθέτουν
δύο ομόλογα Χ χρωματοσώματα (ΧΧ). Σε αντίθεση, τα αρσενικά άτομα διαθέτουν ένα Χ και ένα Y
χρωματόσωμα (ΧY). Αυτά τα χρωματοσώματα είναι υπεύθυνα για το φύλο του ατόμου γι’ αυτό και
ονομάζονται φυλετικά χρωματοσώματα. Τα υπόλοιπα χρωματοσώματα ονομάζονται
αυτοσωματικά.

Η παρουσία των ζευγών χρωματοσωμάτων στον καρυότυπό μας, φανερώνει την αμφιγονική
προέλευσή μας. Από τον πατέρα μας κληρονομούμε το ένα χρωματόσωμα του ζεύγους και από
τη μητέρα μας το άλλο. Σε τελική ανάλυση, παίρνουμε μια σειρά χρωματοσωμάτων από τη
μητέρα μας και μια σειρά από τον πατέρα μας.

Εικ.13.5 Ο κύκλος ζωής του ανθρώπου

Τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια - γαμέτες -
διαφέρουν από τα σωματικά κύτταρα. Κάθε γαμέτης
φέρει 22 αυτοσωματικά και ένα φυλετικό χρωματόσωμα,
που μπορεί να είναι το Χ ή το Y. Απλοειδές κύτταρο
είναι εκείνο που έχει μόνο 23 χρωματοσώματα (n=23).
Με τη γονιμοποίηση, το απλοειδές σπερματοζωάριο
ενώνεται με το απλοειδές ωάριο και δημιουργείται το
ζυγωτό που είναι πλέον ένα διπλοειδές κύτταρο
(2n=46). Καθώς αναπτύσσεται το ζυγωτό σε άτομο με
τρισεκατομμύρια κύτταρα, τα γονίδιά του μεταβιβάζονται
με θαυμαστή ακρίβεια σε όλα τα κύτταρα, με τη
διαδικασία της μίτωσης.

Τα σωματικά κύτταρα, όπως και το ζυγωτό, είναι
διπλοειδή κύτταρα.Τα μοναδικά κύτταρα που δεν
παράγονται με μίτωση είναι οι γαμέτες. Τα κύτταρα αυτά
παράγονται στις γονάδες, στους όρχεις και στις
ωοθήκες και διαθέτουν από 23 χρωματοσώματα το

καθένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η συνένωση δύο γαμέτων θα δημιουργήσει ζυγωτό με 46

χρωματοσώματα. Ο τρόπος με τον οποίο παράγονται οι γαμέτες ονομάζεται μείωση. Στις εικόνες
13.6 και 13.7  γίνεται περιγραφή της μείωσης. Η διαδικασία της μείωσης γίνεται στις γονάδες
(όρχεις και ωοθήκες)
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Εικ.13.6 Τα στάδια της 1ης μειωτικής διαίρεσης σε ζωικό κύτταρο

Στη μεσόφαση,
όπως και στην
αντίστοιχη φάση
της μίτωσης, τα
χρωματοσώματα
δε διακρίνονται
ακόμη γιατί
βρίσκονται σε
μορφή νηματίων
χρωματίνης που
έχουν ήδη
αυτοδιπλασιαστεί.
Γίνονται οι ίδιες
διεργασίες όπως
και στη μεσόφαση
της μίτωσης.

Μοιάζει με την πρόφαση
της μίτωσης.  Τα
χρωματοσώματα αρχίζουν
να συσπειρώνονται, να
βραχύνονται και να
παχαίνουν. Τα θυγατρικά
κεντροσωμάτια με τις
αστρόσφαιρες κινούνται
προς τους πόλους και
σταδιακά εξαφανίζεται ο
πυρηνικός φάκελος και ο
πυρηνίσκος. Τα ζεύγη των
ομολόγων
χρωματοσωμάτων έρχονται
σε επαφή (σύναψη). Στη
σύναψη παρατηρείται
σχηματισμός τετράδων από
χρωματίδες. Σε ορισμένες
περιοχές κατά μήκος των
χρωματίδων
παρατηρούνται  χιάσματα
που οδηγούν σε
χιασματυπία και ανταλλαγή
γενετικού υλικού (DNA). Η
πρόφαση διαρκεί μερικές
ημέρες.

Τα
χρωματοσώματα
είναι διατεταγμένα
κατά μήκος του
ισημερινού
επιπέδου κατά
ζεύγη ομολόγων,
σχηματίζοντας
τετράδες
χρωματίδων.
Μικροσωληνίσκοι
της κεντρικής
ατράκτου που έχει
ήδη σχηματιστεί
πλήρως,
συνδέονται με το
χρωματόσωμα
κάθε ζεύγους.

Όπως και στη
μίτωση, η κεντρική
άτρακτος κινεί τα
χρωματοσώματα
στους πόλους. Τα
ομόλογα
χρωματοσώματα
κινούνται προς
διαφορετικούς
πόλους σε
αντίθεση με την
αντίστοιχη φάση
της μίτωσης όπου
διαχωρίστηκαν οι
χρωματίδες. Στην
περίπτωση αυτή
διαχωρίζονται τα
ομόλογα και αυτός
είναι ο στόχος της
1ης μειωτικής
διαίρεσης.
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Εικ.13.7 Τα στάδια της 2ης μειωτικής διαίρεσης σε ζωικό κύτταρο

Το παράδειγμα που φαίνεται στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα δείχνει κύτταρο με 2n=4,
δηλαδή το διπλοειδές κύτταρο έχει τέσσερα χρωματοσώματα και το απλοειδές κύτταρο
έχει δύο χρωματοσώματα.

Τα χρωματοσώματα
φτάνουν στους
πόλους όπου
παράγονται δύο
θυγατρικά κύτταρα το
καθένα με το μισό
αριθμό των
χρωματοσωμάτων.
Κάθε χρωματόσωμα
αποτελείται από δύο
χρωματίδες. Η
κυτταροπλασματική
διαίρεση θα δώσει τα
δύο θυγατρικά
κύτταρα. Στα ζωικά
κύτταρα
δημιουργείται
περιφερικός
δακτύλιος που
προκαλεί αποκοπή
των δύο κυττάρων με
περίσφιξη.

Το
κεντροσω-
μάτιο
διπλασιά-
ζεται και
σχηματίζε-
ται η
κεντρική
άτρακτος.

Τα
χρωματοσώματα
διατάσσονται στο
ισημερινό επίπεδο.
Η κεντρική
άτρακτος είναι
πλήρως
σχηματισμένη.

Διαχωρί-
ζονται οι
αδελφές
χρωματίδες
και η καθεμιά
είναι τώρα
ένα
ξεχωριστό
χρωματό-
σωμα. Η
κάθε σειρά
χρωματο-
σωμάτων
κινείται προς
τον
αντίστοιχο
πόλο.

Αρχίζει να
δημιουργείται η
πυρηνική
μεμβράνη και οι
πυρηνίσκοι και
ακολουθεί η
κυτταρο-

πλασματική
διαίρεση.
Τελικά
προκύπτουν
τέσσερα
απλοειδή
θυγατρικά
κύτταρα, το
καθένα με το
μισό αριθμό
χρωματοσω-
μάτων από
εκείνο του
μητρικού
κυττάρου

.
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Μείωση: προκαλεί ελάττωση κατά το ήμισυ του αριθμού των χρωματοσωμάτων

Η πιο κάτω εικόνα (13.8) δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η μείωση προκαλεί τη δημιουργία
απλοειδών κυττάρων, δηλαδή, κύτταρα με το μισό αριθμό χρωματοσωμάτων.

Εικ.13.8
Ο τρόπος με τον
οποίο μειώνεται ο
αριθμός των
χρωματοσωμάτων

Τα χρωματοσώματα
διπλασιάζονται μόνο
μια φορά αλλά το
διπλοειδές μητρικό
κύτταρο διαιρείται δύο
φορές.

Η πρώτη μειωτική
διαίρεση διαχωρίζει τα

ομόλογα
χρωματοσώματα

(που είναι ήδη
διπλασιασμένα από
τη μεσόφαση),
μεταφέροντάς τα σε
διαφορετικά κύτταρα.

Η δεύτερη μειωτική
διαίρεση διαχωρίζει
τις αδελφές
χρωματίδες.

Δημιουργούνται έτσι
τέσσερα συνολικά νέα
κύτταρα, το καθένα
από τα οποία έχει το
μισό αριθμό
χρωματοσωμάτων σε
σύγκριση με το
μητρικό.

Τα κύτταρα που
προκύπτουν από τη
μείωση είναι γαμέτες,
ειδικά κύτταρα που
χρησιμεύουν   στην
αναπαραγωγή.

Η συνένωση των δύο
γαμετών δίνει
διπλοειδές κύτταρο

(ζυγωτό) με τον κανονικό αριθμό χρωματοσωμάτων.

Η εικόνα 13.9 παρουσιάζει συγκριτικά τη μίτωση και τη μείωση
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Εικ.13.9 Σύγκριση της μίτωσης και της μείωσης

Σημασία της μείωσης

1. Μείωση του αριθμού των χρωματοσωμάτων στο μισό στα θυγατρικά κύτταρα (γαμέτες)

2. Δημιουργία ποικιλομορφίας μεταξύ των οργανισμών του ιδίου είδους λόγω ανάμειξης του
γενετικού υλικού (DNA) των γαμετών των γονιών.

3. Δημιουργία γενετικής ποικιλότητας λόγω της τυχαίας κατανομής των χρωματοσωμάτων κατά τη
μετάφαση I. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία νέων γενετικών συνδυασμών στους γαμέτες.

4. Δημιουργία γενετικής ποικιλότητας λόγω χιασματυπίας μεταξύ των ομολόγων χρωματοσωμάτων,
που ανταλλάσσουν DNA. Η ποικιλομορφία που δημιουργεί η μείωση είναι πολύ σημαντική για την
εξέλιξη των οργανισμών και τη δυνατότητα προσαρμογής και επιβίωσής τους στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η κύρια σημασία της μείωσης.
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Πίνακας 13.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Μίτωση Μείωση

Αυτοδιπλασιασμός
χρωματοσωμάτων

Γίνεται κατά τη μεσόφαση πριν
αρχίσει η διαίρεση του πυρήνα

Γίνεται κατά τη μεσόφαση πριν
αρχίσει η διαίρεση του πυρήνα

Αριθμός
διαιρέσεων

Μία, αποτελούμενη από την
πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση
και τελόφαση

Δύο, η κάθε μια από τις οποίες
αποτελούμενη από την πρόφαση,
μετάφαση, ανάφαση και τελόφαση.
Δε σημειώνεται διπλασιασμός του
DNA μεταξύ των δύο διαιρέσεων.
Παρατηρείται σύναψη ομολόγων
στην 1η μειωτική και δημιουργία
τετράδων

Αριθμός
θυγατρικών
κυττάρων

Δύο, το καθένα είναι διπλοειδές
(2n) και πανομοιότυπο με το
μητρικό.

Τέσσερα, το καθένα είναι
απλοειδές (n) και με διαφορές από
το μητρικό ή και από τα άλλα τρία

Ρόλος Ανάπτυξη του πολυκύτταρου
ενήλικα οργανισμού από το
ζυγωτό, αύξηση του οργανισμού
και επιδιόρθωση ιστών.
Πολλαπλασιασμός
μονοκύτταρωνοργανισμών.

Παραγωγή γαμετών και δημιουργία
γενετικής ποικιλομορφίας στους
γαμέτες.
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13.3 Χιασματυπία

Από ότι έχει λεχθεί μέχρι τώρα γίνεται φανερό
πως το κάθε ξεχωριστό χρωματόσωμα σε κάθε
γαμέτη προέρχεται από τον ένα εκ των δύο
γονέων. Δηλαδή, το DNA ενός
χρωματοσώματος προέρχεται είτε από τη
μητέρα είτε από τον πατέρα αλλά όχι και από
τους δύο. Στην πραγματικότητα αυτό δε
συμβαίνει λόγω της χιασματυπίας, μιας
διαδικασίας η οποία παράγει χρωματοσώματα
στα οποία υπάρχουν γονίδια και των δύο
γονέων. Η χιασματυπία συμβαίνει στην
πρόφαση της 1ης μειωτικής διαίρεσης όταν
γίνεται ανταλλαγή χρωματοσωμικού υλικού
μεταξύ των μη αδελφών χρωματίδων. Στον
άνθρωπο, είναι δυνατόν η χιασματυπία να
συμβαίνει σε δύο ή τρεις περιοχές για κάθε
ζεύγος χρωματοσωμάτων. Ο μηχανισμός της
ανταλλαγής του χρωματοσωμικού υλικού θα
εξηγηθεί σε άλλο κεφάλαιο.

Οι χιασματυπίες μαζί με την τυχαία κατανομή
των χρωματοσωμάτων κατά τη μετάφαση της
1ης μειωτικής διαίρεσης είναι υπεύθυνες για τη

μεγάλη ποικιλομορφία που παρατηρείται στους
οργανισμούς που αναπαράγονται με αμφιγονία.

13.4 Μονογονία

Η μονογονική αναπαραγωγή είναι η παραγωγή απογόνων, χωρίς τη συνένωση ειδικών
γεννητικών κυττάρων, των γαμετών. Οι απόγονοι είναι γενετικά όμοιοι με το γονέα, αφού δε
γίνεται ανάμειξη του γενετικού υλικού διαφορετικών ατόμων.

Με μονογονία αποκλειστικά αναπαράγονται αρκετοί οργανισμοί, ενώ άλλοι (κυρίως φυτικοί)
έχουν και τη δυνατότητα της αμφιγονικής αναπαραγωγής, όπως για παράδειγμα η ελιά, η
συκιά κ.ά.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μονογονικής αναπαραγωγής στα κατώτερα ζώα και στα φυτά,
που συνοψίζονται πιο κάτω:

1. Η κυτταρική διαίρεση, (μίτωση).Tο μοναδικό κύτταρο του οργανισμού διαιρείται
μιτωτικά σε δύο θυγατρικά κύτταρα και το καθένα αποτελεί νέο οργανισμό. Παρατηρείται
στους μονοκύτταρους οργανισμούς, όπως η αμοιβάδα, το παραμήκιο, βακτήρια κ.ά.

2. Η πολλαπλή διαίρεση ή κατάτμηση. Παρατηρείται σε πολλούς δακτυλιοσκώληκες,
νηματώδεις σκώληκες κ.ά.

3. Η σποριογονία. Γίνεται σε φύκη, μύκητες και σε αρκετά πρωτόζωα. Η μέθοδος αυτή
προϋποθέτει το σχηματισμό ειδικών ανθεκτικών κυττάρων, των σπορίων, από ειδικά όργανα,
τα σποριάγγεια. Τα σπόρια όταν βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες αναπτύσσονται και δίνουν
νέα άτομα.

4. Η εκβλάστηση. Πάνω στο μητρικό σώμα του οργανισμού αναπτύσσεται νέο άτομο
από πολυδύναμα αδιαφοροποίητα κύτταρα και αποκόπτεται δημιουργώντας έτσι ένα νέο
οργανισμό, όπως για παράδειγμα η ύδρα η πράσινη.

Εικ. 13.10 Η χιασματυπία
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5. Η αναγέννηση. Φαινόμενο πολύ συχνό στον αστερία και τους σπόγγους, κατά το
οποίο ο οργανισμός έχει την ικανότητα να αναπληρώνει τμήματα του σώματος, που τυχόν
έχουν αποκοπεί και  νέα άτομα να σχηματίζονται από μεγάλα αποκομμένα τμήματά του. Η
αναγέννηση οφείλεται σε αδιαφοροποίητα κύτταρα, που πολλαπλασιάζονται μιτωτικά και
εξειδικεύονται, αναπληρώνοντας τους ιστούς που λείπουν. Σε μερικές περιπτώσεις οδηγεί στο
σχηματισμό ολόκληρου νέου οργανισμού.

Εικ.13.11 Διάφοροι τρόποι μονογονικής αναπαραγωγής
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6. Η παρθενογένεση. Παρατηρείται δημιουργία νέου ατόμου από μόνο το θηλυκό
γεννητικό γαμέτη (το ωάριο), χωρίς να προηγηθεί γονιμοποίηση. Το φαινόμενο αυτό
συμβαίνει σε ορισμένα είδη φυτών, σκωλήκων, εντόμων (μέλισσες) κ.ά.

7. Η ιστοκαλλιέργεια. Είναι μια ανθρωπογενής μέθοδος, γιατί κύτταρα φυτικών ιστών
που τοποθετούνται σε κατάλληλο θρεπτικό διάλυμα πολλαπλασιάζονται μιτωτικά και
διαφοροποιούνται δίδοντας τελικά νέα άτομα πανομοιότυπα με το μητρικό φυτό. Η
ιστοκαλλιέργεια εφαρμόζεται σε πολλά είδη φυτών, που αποτελούν τροφή του ανθρώπου σε
πολλά μέρη του κόσμου.

8. Η βλαστητική αναπαραγωγή των φυτών. Γίνεται στα ανώτερα φυτά και
περιλαμβάνει την αναπαραγωγή με μοσχεύματα,  βολβούς,  κονδύλους, ριζώματα,
παραφυάδες και  καταβολάδες. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αναγεννητική ικανότητα που
έχουν ορισμένα κύτταρα των φυτών και έχει μεγάλη σημασία στη γεωργία, την ανθοκομία κ.ά.
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13.5 Αμφιγονία

Η αμφιγονική αναπαραγωγή γίνεται με τη συνένωση δύο ειδικών κυττάρων, των γαμετών,
με αποτέλεσμα την ανάμειξη του γενετικού τους υλικού και τη δημιουργία του ζυγωτού. Στους
κατώτερους οργανισμούς, το ζυγωτό θα αποτελέσει το νέο άτομο, ενώ στους πολυκύτταρους
οργανισμούς θα σχηματίσει, μετά από διαδοχικές μιτωτικές διαιρέσεις, το νέο πολυκύτταρο
οργανισμό. Η ένωση των δύο γαμετών ονομάζεται γονιμοποίηση.

Η ποσότητα της χρωματίνης που υπάρχει στα
κύτταρα κάθε είδους οργανισμού, είναι
συγκεκριμένη και σταθερή και γι’ αυτό ο
αριθμός, το μέγεθος και το σχήμα των
χρωματοσωμάτων του κάθε είδους  είναι
σταθερά. Οι γαμέτες επομένως, πρέπει να
είναι απλοειδή κύτταρα, να περιέχουν
δηλαδή το μισό αριθμό χρωματοσωμάτων του
είδους, ένα από κάθε ζεύγος ομολόγων
χρωματοσωμάτων. Γαμέτες (απλοειδή
κύτταρα) παράγονται, μετά από μειωτικές
διαιρέσεις, κατά τη γαμετογένεση και με τη
γονιμοποίηση  αποκαθίσταται ο αριθμός των
χρωματοσωμάτων του είδους στο νέο

οργανισμό.

Με την ανάμειξη του γενετικού υλικού κατά την αμφιγονική αναπαραγωγή δημιουργείται
ποικιλομορφία και δυνατόν να προκύψουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους οργανισμούς,
όπως,

 η δημιουργία πιο ανθεκτικών ατόμων, με μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης
 η εμφάνιση ατόμων με καλύτερους χαρακτήρες  και
 η ικανότητα των νέων ατόμων να προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους.

Αντίθετα, στη μονογονία δε γίνεται ανάμειξη του γενετικού υλικού με αποτέλεσμα τα νέα
άτομα που προκύπτουν να είναι όμοια με το μητρικό . Έτσι, αν αιφνίδια εμφανισθεί ένας
παράγοντας  ιδιαίτερα δυσμενής (π.χ. μια λοίμωξη) για την ομάδα των ατόμων αυτών, τότε
υπάρχει ο κίνδυνος μαζικής εξαφάνισης όλων των ατόμων της ομάδας.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η φύση προτιμά την αμφιγονία παρά τη μονογονία.

Οι γαμέτες διακρίνονται σε αρσενικούς και θηλυκούς και παράγονται με μείωση μέσα σε
ειδικά όργανα των οργανισμών, τις γονάδες.

Οι αρσενικές γονάδες παράγουν με μειωτικές διαιρέσεις ειδικών κυττάρων τους αρσενικούς
γαμέτες. Αυτοί, στα ζώα ονομάζονται σπερματοζωάρια, ενώ στα φυτά λέγονται
γυρεόκοκκοι.

Οι θηλυκοί γαμέτες παράγονται, με μειωτικές διαιρέσεις ειδικών κυττάρων, στις θηλυκές
γονάδες και ονομάζονται σ’ όλους τους οργανισμούς ωάρια.

Το σύνολο των οργανισμών που αναπαράγονται με αμφιγονία χωρίζεται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες:

 Τα άτομα που έχουν αρσενικές και θηλυκές γονάδες και μπορούν να παράγουν
αρσενικούς και θηλυκούς γαμέτες ονομάζονται ερμαφρόδιτα στα ζώα (π.χ. γεωσκώληκας,
σαλιγκάρι κ.ά.) και μόνοικα στα φυτά (τα περισσότερα φυτά).

 Τα πιο εξελιγμένα ζώα έχουν τις αρσενικές και τις θηλυκές γονάδες σε διαφορετικά άτομα
(αρσενικά και θηλυκά) και ονομάζονται γονοχωριστικά (Τα φυτά λέγονται δίοικα όπως π.χ.
η φοινικιά).
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Η αμφιγονία στα ζώα

Στους οργανισμούς παρατηρείται εξελικτικά μια μορφολογική διαφοροποίηση των αρσενικών
και των θηλυκών γαμετών, όσο προχωρούμε από τα πρωτόγονα στα πιο εξελιγμένα είδη.
Έτσι, οι γαμέτες στα πρωτόγονα είδη είναι συχνά μορφολογικά όμοιοι μεταξύ τους,
(ισογαμέτες), όπως για παράδειγμα στο μονοκύτταρο φύκος Chlamydomonas.

Στους ζωικούς οργανισμούς παρατηρείται η ωογαμία. Ο αρσενικός γαμέτης είναι σχετικά
μικρότερος σε μέγεθος από το θηλυκό και εξαιρετικά ευκίνητος, σε αντίθεση με το θηλυκό
γαμέτη που δεν εκτελεί ενεργητική κίνηση.

 Δομή των γαμετών

Το σπερματοζωάριο

Ο ώριμος αρσενικός γαμέτης, το σπερματοζωάριο (παράγεται στους όρχεις) είναι κύτταρο
μικροσκοπικό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να επιτελεί όσο το δυνατό
καλύτερα, το ρόλο του. Έχει την ίδια μορφή σ’ όλους σχεδόν τους οργανισμούς.

Το σπερματοζωάριο αποτελείται από τρία μέρη, την κεφαλή, τον αυχένα και την ουρά.

Στην κεφαλή του σπερματοζωαρίου υπάρχουν:

- Ο απλοειδής πυρήνας που προήλθε από τη μειωτική διαίρεση κατά τη σπερματογένεση. Ο
πυρήνας υφίσταται συγκεκριμένες μορφολογικές αλλαγές που τον κάνουν πιο συμπαγή και
επιμήκη, ώστε να προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και από μεταλλαξιογόνες
χημικές ουσίες, που πιθανό να έχει το μελλοντικό περιβάλλον στο οποίο θα βρεθεί.

- Το ακρόσωμα, ένα εξειδικευμένο λυσόσωμα, που περιβάλλει το πρόσθιο μέρος του πυρήνα
και περιέχει λυτικά ένζυμα χρήσιμα για τη διάλυση των προστατευτικών στρωμάτων του
ωαρίου κατά τη γονιμοποίηση.

- Το κεντροσωμάτιο, που βρίσκεται στην κεφαλή κοντά στον αυχένα και παίζει σημαντικό
ρόλο στο σχηματισμό της ουράς και στη μιτωτική διαίρεση του ζυγωτού.

Στον αυχένα του σπερματοζωαρίου βρίσκονται:

- Τα μιτοχόνδρια, σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό συγκριτικά με το μέγεθος του
σπερματοζωαρίου. Τα πολλά μιτοχόνδρια ικανοποιούν τις αυξημένες απαιτήσεις του
σπερματοζωαρίου σε ενέργεια (ATP), λόγω της κίνησής του.
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Η ουρά του σπερματοζωαρίου έχει την τυπική 9+2 δομή ενός μαστιγίου και χρησιμεύει για την
κίνησή του.

Το σπερματοζωάριο, επειδή διαφοροποιείται ειδικά για τη γονιμοποίηση, περιέχει ελάχιστες
ποσότητες κυτταροπλάσματος, η δε κυτταρική του μεμβράνη έχει ειδικούς υποδοχείς
αναγνώρισης του ωαρίου. Το σπερματοζωάριο επίσης διαμορφώνει ένα σχετικά
υδροδυναμικό σχήμα, ώστε να αντιμετωπίζει την ελάχιστη δυνατή αντίσταση κατά τη κίνησή
του μέσα στα διάφορα υγρά.

Το ωάριο

Το ωάριο συγκρινόμενο με το σπερματοζωάριο είναι πολύ μεγαλύτερο, πιο πολύπλοκο και
συνήθως σφαιρικό. Το μέγεθος του ωαρίου ποικίλει μεταξύ των διαφόρων ειδών ζώων, από
0.1mm σε ορισμένα ασπόνδυλα έως μερικά εκατοστά στα πτηνά.
Το ωάριο στην τυπική του μορφή περιέχει:

- Τον απλοειδή πυρήνα, που προήλθε από τη μειωτική διαίρεση κατά την ωογένεση.

- λέκιθο (μείγμα πρωτεϊνών και λιπιδίων) σε μεγάλες ποσότητες μέσα στο κυτταρόπλασμα.
Η λέκιθος θα χρησιμοποιηθεί ως θρεπτικό υλικό από το νέο οργανισμό που θα προκύψει,
από τη γονιμοποίηση του ωαρίου, κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του.

- Όλα τα οργανίδια του κυτταροπλάσματος, πλην του κεντροσωματίου που
καταστρέφεται κατά την ωογένεση.

- Χημικές ουσίες και ένζυμα, απαραίτητα για την πρωτεϊνοσύνθεση, σε μεγάλες ποσότητες
για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών σε πρωτείνες, που θα προκύψουν από τις
διαδοχικές μιτωτικές διαιρέσεις του ζυγωτού αμέσως μετά τη γονιμοποίηση.

Στα περισσότερα θηλαστικά οι θηλυκοί γαμέτες είναι ωοκύτταρα Β’ τάξης, (βλέπε ωογένεση
σελ. 273) και γι’ αυτό, κατά τη γονιμοποίηση, είναι το ωοκύτταρο Β’ τάξης που ενώνεται με
το σπερματοζωάριο για τη δημιουργία του ζυγωτού. Το ωοκύτταρο Β’ τάξης παράγεται
συγχρόνως με το πρώτο πολικό σωμάτιο, ως αποτέλεσμα της πρώτης μειωτικής διαίρεσης
του ωογονίου.  Και τα δύο μαζί περιβάλλονται από ένα παχύ προστατευτικό στρώμα από
γλυκοπρωτεΐνες, η διαφανής ζώνη. Επίσης περιβάλλονται από κύτταρα του ωοθυλακίου
στην εξωτερική περιφέρεια.

Το ωοκύτταρο Β’ τάξης που φθάνει στον ωαγωγό μετά την ωοθυλακιορρηξία, βρίσκεται στο
στάδιο της  μετάφασης της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης η οποία δε συμπληρώνεται παρά
μόνο μετά τη γονιμοποίηση.

Εικ.13.15 Το ωοκύτταρο Β΄ τάξης
πριν τη γονιμοποίηση

Στην περιφέρεια του
κυτταροπλάσματος του ωαρίου,
κοντά στην κυτταρική μεμβράνη,
υπάρχουν πολλά κοκκιώδη κυστίδια
γεμάτα με ειδικά ένζυμα που
παίζουν σημαντικό ρόλο στο
σχηματισμό της μεμβράνης
γονιμοποίησης, που εμποδίζει την
είσοδο δεύτερου σπερματοζωαρίου
κατά τη γονιμοποίηση.

Ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες των οργανισμών υπάρχει μεγάλη ποικιλία ωαρίων
ανάλογα με την ποσότητα της λεκίθου και της κατανομής της σ’ αυτά. Για παράδειγμα στους
οργανισμούς που η ανάπτυξη του εμβρύου γίνεται έξω από το μητρικό σώμα, όπως στα
πτηνά, ερπετά και στα περισσότερα ψάρια, η λέκιθος βρίσκεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες,
ενώ στους οργανισμούς που η ανάπτυξη του εμβρύου γίνεται μέσα στο μητρικό σώμα, η
ποσότητα της λεκίθου είναι πολύ λίγη.
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13.6 Δομή και λειτουργία του γεννητικού συστήματος του άνδρα.

 Ανατομία του ανδρικού γεννητικού συστήματος

Τα εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα του άνδρα είναι το όσχεο και το πέος. Τα εσωτερικά
όργανα αποτελούνται από τους δύο όρχεις, που παράγουν τα σπερματοζωάρια και τις
ορμόνες, τους προσαρτημένους αδένες που εκκρίνουν ουσίες χρήσιμες για τη θρέψη και την
κίνηση των σπερματοζωαρίων και τους αγωγούς που μεταφέρουν το σπέρμα.

Εικ.13.16

Οι γονάδες στον άνδρα είναι οι δύο όρχεις. Στο εσωτερικό τους περιέχουν πολλά
περιελιγμένα σπερματικά σωληνάρια, που καλύπτονται από συνδετικό ιστό. Μέσα στα
σπερματικά σωληνάρια γίνεται η παραγωγή των σπερματοζωαρίων. Μεταξύ των
σπερματικών σωληναρίων υπάρχουν τα διάμεσα κύτταρα (κύτταρα Leydig), που
παράγουν και εκκρίνουν την κύρια αρσενική ορμόνη, την τεστοστερόνη και άλλα
ανδρογόνα. Στην περίπτωση αρσενικού εμβρύου η εκκριτική δράση  των διάμεσων κυττάρων
αρχίζει 9 – 10 εβδομάδες μετά τη γονιμοποίηση του ωοκυττάρου Β’ τάξης. Η τεστοστερόνη
κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη διεγείρει ορισμένους ιστούς, που διαφοροποιούνται και
δημιουργούν τα εξωτερικά όργανα του άνδρα (πέος και όσχεο). Στις περιπτώσεις που δεν
παράγεται τεστοστερόνη, οι ίδιοι ιστοί διαφοροποιούνται σε θηλυκά εξωτερικά όργανα.

Παραγωγή γονίμων σπερματοζωαρίων δεν επιτυγχάνεται στις κανονικές θερμοκρασίες του
ανθρωπίνου σώματος (370 C). Γι’ αυτό, οι όρχεις, που κατά την εμβρυϊκή ζωή βρίσκονται
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μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, κατέρχονται λίγο πριν τη γέννηση του ατόμου στο όσχεο, ένα
δερμάτινο σάκο, όπου η θερμοκρασία είναι περίπου 2 – 30 C χαμηλότερη ( 34 – 350 C ). Αν οι
όρχεις δεν έχουν κατέλθει στο όσχεο, πριν τη γέννηση ενός ατόμου, τότε παρατηρείται το
φαινόμενο της κρυψορχίας που διορθώνεται με ειδική εγχείρηση κατά τη παιδική ηλικία. Αν η
εγχείρηση καθυστερήσει να γίνει, είναι δυνατό να προκληθεί στείρωση.

Εικ.13.17

Εικ.13.18
Τα σπερματοζωάρια, μετά την παραγωγή
τους στα σπερματικά σωληνάρια,
διοχετεύονται στην επιδιδυμίδα, ένα σφικτά
περιελιγμένο σωλήνα μήκους 5 - 6 μέτρων,
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κάθε
όρχη. Τα σπερματοζωάρια διασχίζοντας τις
δύο επιδιδυμίδες αποκτούν την ικανότητα
ενεργητικής κίνησης και γίνονται γόνιμα. Τα
σπερματοζωάρια παραμένουν στις
επιδιδυμίδες και κατά την εκσπερμάτωση
προωθούνται στους δύο σπερματικούς
πόρους, δύο μακρούς σωλήνες, που από
την περιοχή των όρχεων  ανεβαίνουν προς
την κοιλιακή κοιλότητα και δια των
εκσπερματικών πόρων καταλήγουν στην
ουρήθρα.

Κατά την εκσπερμάτωση, στους δύο
σπερματικούς πόρους διοχετεύονται
εκκρίματα, πλούσια σε φρουκτόζη και
προσταγκλαντίνες, από τις δύο
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σπερματοδόχες κύστεις. Οι δύο εκσπερματικοί πόροι, που είναι τα τμήματα της
εκσπερματικής οδού από τις σπερματοδόχες κύστεις μέχρι την ουρήθρα, διέρχονται διαμέσου
του προστάτη αδένα. Ο αδένας αυτός εκκρίνει κατευθείαν στην ουρήθρα, εμπλουτίζοντας το
σπέρμα με θρεπτικά υλικά και αντιπηκτικά ένζυμα που ρευστοποιούν το σπέρμα, μετά την
εκσπερμάτωση. Η σύνθεση του σπέρματος ολοκληρώνεται με τα εκκρίματα δύο μικρών
αδένων, των αδένων του Cowper, που εξουδετερώνουν όσα όξινα υπολείμματα ούρων
έχουν παραμείνει στην ουρήθρα.

Όταν το σπέρμα διοχετευθεί στον κόλπο της γυναίκας, οι προσταγκλαντίνες που περιέχει
περιορίζουν τη βλέννα του τραχήλου της μήτρας και προκαλούν τοπικές συσπάσεις στους
λείους μυς του κόλπου και της μήτρας για την προώθηση του σπέρματος προς τους
ωαγωγούς. Η μικρή αλκαλικότητα που παρουσιάζει το σπέρμα εξουδετερώνει το όξινο
περιβάλλον του κόλπου. Το γεγονός αυτό, προστατεύει τα σπερματοζωάρια και αυξάνει την
κινητικότητα τους. Αμέσως μετά την εκσπερμάτωση το σπέρμα εξακολουθεί να είναι
παχύρρευστο, γεγονός που υποβοηθεί τη μήτρα να το προωθήσει. Σε μικρό χρονικό
διάστημα τα αντιπηκτικά ένζυμα, που περιέχει το σπέρμα, αυξάνουν  τη ρευστότητα του
σπέρματος με αποτέλεσμα τα σπερματοζωάρια να μπορούν να « κολυμπήσουν» (ενεργητική
κίνηση), διαμέσου των ωαγωγών προς το ωάριο.

Το πέος εσωτερικά αποτελείται από τα δύο σηραγγώδη σώματα του πέους και από το
σηραγγώδες σώμα της ουρήθρας, που καταλήγει σε ένα διογκωμένο άκρο τη βάλανο.
Εξωτερικά, το πέος περιβάλλεται από τμήμα του δέρματος, την πόσθη, που συνεχίζει προς
τα κάτω και δημιουργεί το όσχεο. Η ακροποσθία ,που είναι η άκρη της πόσθης, και η
βάλανος είναι συνδεδεμένες με το χαλινό, μια μικρή δερματική αναδίπλωση. Κατά  την
ούρηση και κυρίως κατά τη στύση, η ακροποσθία σύρεται προς τα πίσω και αποκαλύπτει τη
βάλανο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακροποσθία δεν μπορεί να τραβηχτεί. Η κατάσταση
αυτή ονομάζεται φίμωση και θεραπεύεται με χειρουργική επέμβαση (περιτομή). Περιτομή
γίνεται επίσης για θρησκευτικούς λόγους και για λόγους υγιεινής.

Εικ.13.19

Το πέος
χρησιμεύει για
τη διοχέτευση
του σπέρματος
βαθιά στον
κόλπο της
γυναίκας κατά
τη σεξουαλική
επαφή, αφού
προηγουμένως
παρατηρηθεί το
φαινόμενο της
στύσης. Η
στύση μπορεί
να προκληθεί
από απτικά
ερεθίσματα,
που διεγείρουν
τους απτικούς
υποδοχείς του
δέρματος του
πέους. Το ερέθισμα μεταφέρεται σε παρασυμπαθητικά κέντρα του νωτιαίου μυελού με
αποτέλεσμα οι νευρώνες του παρασυμπαθητικού συστήματος να εκκρίνουν μονοξείδιο του
αζώτου. Αυτό  προκαλεί διαστολή των αρτηριδίων του πέους και συγκέντρωση  μεγάλης
ποσότητας αίματος στα σηραγγώδη σώματα με παράλληλη αύξηση της πίεσης του αίματος σ’
αυτά. Η αυξημένη πίεση στα σηραγγώδη σώματα πιέζει τα φλεβίδια του πέους και περιορίζει
κατά πολύ τη διαφυγή του αίματος, με αποτέλεσμα το πέος να γίνεται μεγαλύτερο (διόγκωση
του πέους), θερμότερο, σκληρό και άκαμπτο, άρα κατάλληλο για τη σεξουαλική επαφή. Η
στύση μπορεί να προκληθεί και με άλλου τύπου ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα οπτικά,
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γιατί τα νωτιαία κέντρα επηρεάζονται από τα ανώτερα κέντρα του φλοιού του εγκεφάλου. Μια
περίπτωση ανδρικής ανικανότητας θεωρείται η αδυναμία στύσης. Η στύση αποκαθίσταται με
το φάρμακο Viagra, που προκαλεί έκκριση μονοξειδίου του αζώτου στο πέος.

Η εκσπερμάτωση γίνεται αντανακλαστικά με συσπάσεις των τοιχωμάτων της ουρήθρας, των
επιδιδυμίδων και των σπερματικών πόρων. Ένας άνδρας εκσπερματώνει κατά τη σεξουαλική
επαφή 2 μέχρι 5 ml σπέρματος, που περιέχει 100 μέχρι 600 εκατομμύρια σπερματοζωάρια.
Άνδρες με περιεκτικότητα σπερματοζωαρίων στο σπέρμα μικρότερη από 20 εκατομμύρια
σπερματοζωάρια ανά χιλιοστόλιτρο σπέρματος, θεωρούνται στείροι. Ο τεράστιος αυτός
αριθμός σπερματοζωαρίων στο σπέρμα είναι αναγκαίος για μια επιτυχή γονιμοποίηση του
ωαρίου, λόγω των πολύ αντίξοων συνθηκών  που έχουν να αντιμετωπίσουν τα
σπερματοζωάρια κατά το μεγάλο «ταξίδι» τους προς το ωάριο.

Το σπέρμα αποτελείται από εκατομμύρια σπερματοζωάρια και τα εκκρίματα των
σπερματοδόχων κύστεων, του προστάτη αδένα και των αδένων του Cowper. Η παραγωγή
των σπερματοζωαρίων γίνεται με μια διαδικασία, που ονομάζεται σπερματογένεση.

 Σπερματογένεση

Η σπερματογένεση στον ώριμο άνδρα είναι μια συνεχής και παραγωγική διαδικασία, που
γίνεται μέσα στα σπερματικά σωληνάρια των όρχεων για την παραγωγή σπερματοζωαρίων.

Εικ.13.20

Στην περιφέρεια του κάθε σπερματικού σωληναρίου υπάρχουν αδιαφοροποίητα διπλοειδή
κύτταρα, τα σπερματογόνια, που με διαδοχικές μιτωτικές διαιρέσεις αυξάνουν σε αριθμό.
Διπλοειδή (2n) είναι τα κύτταρα που έχουν στον πυρήνα τους μια διπλή σειρά
χρωματοσωμάτων .όπως για παράδειγμα στον άνθρωπο 2 . 23.
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Με την έναρξη της εφηβικής ηλικίας δραστηριοποιείται η υπόφυση και εκκρίνει τις
γοναδοτρόπες ορμόνες (ωοθυλακιοτρόπο και ωχρινοτρόπο). Αυτές επιδρούν στους όρχεις
και έτσι αρχίζει η σπερματογένεση. Τα σπερματογόνια αυξάνουν σε μέγεθος και
μετατρέπονται σε σπερματοκύτταρα Α’ τάξης, διατηρώντας το διπλοειδή χαρακτήρα τους.
Από εδώ και πέρα αρχίζει η διαφοροποίηση των σπερματοκύτταρων  Α΄ τάξης καθώς
κινούνται από την περιφέρεια προς τον αυλό του σπερματικού σωληναρίου.Κάθε
σπερματοκύτταρο Α’ τάξης  διαιρείται  μειωτικά και παράγει, μετά το τέλος της πρώτης
μειωτικής διαίρεσης, δύο απλοειδή σπερματοκύτταρα Β΄ τάξης, με διπλές όμως
χρωματίδες.

Απλοειδή είναι τα κύτταρα που έχουν στον πυρήνα τους μια σειρά χρωματοσωμάτων δηλαδή
το μισό αριθμό απ’ ότι τα διπλοειδή  όπως για παράδειγμα στον άνθρωπο 23.  Κατά τη
διάρκεια της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης οι αδελφές χρωματίδες κάθε χρωματοσώματος
αποχωρίζονται και κάθε σπερματοκύτταρο Β΄ τάξης παράγει δύο σπερματίδες που είναι
κανονικά απλοειδή κύτταρα, αλλά όχι ώριμοι γαμέτες. Έτσι από κάθε σπερματοκύτταρο Α’
τάξης παράγονται τέσσερις απλοειδείς σπερματίδες, που διαφοροποιούνται
κυτταροπλασματικά σε ώριμα σπερματοζωάρια, με τη βοήθεια των κυττάρων Sertoli.

Εικ.13.21
Τα κύτταρα Sertoli διεγείρονται
από την ωοθυλακιοτρόπο
ορμόνη και επιτελούν τις πιο
κάτω σημαντικές λειτουργίες:

Συγκρατούν και προστατεύουν
τις αναπτυσσόμενες
σπερματίδες.

Συγχρονίζουν τα στάδια της
σπερματογένεσης.

Εκκρίνουν σημαντικές πρωτεΐνες
χρήσιμες για τη λειτουργία των
όρχεων και για την αναστολή
της έκκρισης της
ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης
(αναστολέας - αρνητική
ανάδραση).

Εκκρίνουν το υγρό του αυλού
των σπερματικών σωληναρίων.

Μειώνουν με φαγοκυττάρωση το
κυτταρόπλασμα των
σπερματίδων και
ανακυκλώνοντάς το,
τροφοδοτούν τις

διαφοροποιούμενες
σπερματίδες με θρεπτικά υλικά.
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 Ο ορμονικός έλεγχος του γεννητικού συστήματος του άνδρα

Τα ανδρογόνα είναι οι κύριες αρσενικές ορμόνες στον άνδρα, από τις οποίες η τεστοστερόνη
είναι η σπουδαιότερη. Τα ανδρογόνα εκκρίνονται, κυρίως από τα διάμεσα κύτταρα (κύτταρα
Leydig) των όρχεων και είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη των πρωτευόντων φυλετικών
χαρακτηριστικών, για την εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών του
άνδρα και την τελική ωρίμανση των σπερματοζωαρίων.

Τα πρωτεύοντα φυλετικά χαρακτηριστικά του άνδρα είναι:
- τα εξωτερικά και εσωτερικά γεννητικά όργανα και
- η ικανότητα σπερματογένεσης.

Τα δευτερεύοντα φυλετικά χαρακτηριστικά του άνδρα είναι:
- η μεγάλη μυϊκή ανάπτυξη, επειδή τα ανδρογόνα διεγείρουν την πρωτεϊνοσύνθεση,
- η βαθιά φωνή, λόγω επιμήκυνσης των φωνητικών χορδών και
- η έντονη τριχοφυΐα στο πρόσωπο, στις μασχάλες και στην περιοχή των γεννητικών
οργάνων.

Η συγκέντρωση της τεστοστερόνης και των άλλων ανδρογόνων στο αίμα αυξάνει σημαντικά
με την έναρξη της εφηβικής ηλικίας, λόγω της έκκρισης των γοναδοτρόπων ορμονών από την
υπόφυση. Από τις γοναδοτρόπες, η μεν ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη διεγείρει τα κύτταρα
Sertoli για ενεργοποίηση της σπερματογένεσης, η δε ωχρινοτρόπος ορμόνη διεγείρει τα
διάμεσα κύτταρα για αυξημένη παραγωγή τεστοστερόνης και άλλων ανδρογόνων. Οι
αυξημένες ποσότητες των ανδρογόνων κατά την εφηβική ηλικία, προκαλούν ανάπτυξη των
πρωτευόντων και εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών.

Εικ.13.23

Οι γοναδοτρόπες ορμόνες (ωοθυλακιοτρόπος και ωχρινοτρόπος) διατηρούνται σε σταθερές
συγκεντρώσεις στο αίμα του άνδρα (φυσιολογικά επίπεδα). Αυτό επιτυγχάνεται με το
μηχανισμό της αρνητικής ανάδρασης, ως εξής:

Ο υποθάλαμος δέχεται νευρικά ερεθίσματα και εκκρίνει τον εκλυτικό παράγοντα των
γοναδοτρόπων ορμονών, GnRΗ, που διεγείρει την αδενοϋπόφυση. Αυτή, με τη σειρά της,
εκκρίνει την ωοθυλακιοτρόπο και ωχρινοτρόπο ορμόνη. Ψηλές συγκεντρώσεις της
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ωοθυλακιοτρόπου διεγείρουν τα κύτταρα Sertoli και παράγουν ένα πεπτιδικής φύσεως
αναστολέα, που αναστέλλει ειδικά την έκκριση της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης, με
αποτέλεσμα η συγκέντρωσή της να επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Κατ’ ανάλογο
τρόπο ψηλές συγκεντρώσεις της ωχρινοτρόπου ορμόνης διεγείρουν τα διάμεσα κύτταρα και
παράγουν περισσότερη  τεστοστερόνη, που με τη σειρά της, αναστέλλει την έκκριση της
ωχρινοτρόπου ορμόνης, μέχρι να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Η σπουδαιότητα της
πιο πάνω αρνητικής ανάδρασης είναι πολύ σημαντική και καταδεικνύεται από το γεγονός ότι
τα άτομα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι όρχεις, παρουσιάζουν υπερβολική αύξηση των
γοναδοτρόπων ορμονών στο αίμα τους.

13.7 Δομή και λειτουργία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας

Το γεννητικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από τα εξωτερικά και τα εσωτερικά γεννητικά
όργανα.

Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας αποτελούν το αιδοίο, ενώ τα εσωτερικά
αποτελούνται από τις δύο ωοθήκες, από ένα σύστημα αγωγών και από τη μήτρα.

Εικ.13.24

 Οι ωοθήκες

Οι γονάδες στη γυναίκα είναι οι δύο ωοθήκες, που βρίσκονται στην κοιλιά (περιοχή της
λεκάνης) και στηρίζονται στη μήτρα. Στις ωοθήκες διαφοροποιούνται τα ωογόνια σε
ωοκύτταρα Α΄ τάξης. Αυτά περιβάλλονται  από κύτταρα, που  τρέφουν και  προστατεύουν τα
αναπτυσσόμενα ωοκύτταρα και έτσι σχηματίζονται τα ωοθυλάκια. Κατά την εφηβική ηλικία, η
γυναίκα έχει στις δύο ωοθήκες 400.000 περίπου ωοθυλάκια, από τα οποία, 450 περίπου θα
αναπτυχθούν και θα απελευθερώσουν ώριμους γαμέτες κατά την αναπαραγωγική της ηλικία.
Η αναπαραγωγική αυτή ηλικία της γυναίκας αρχίζει με την εφηβεία και σταματά στην ηλικία
των 46 – 54 ετών, οπότε τα ωοθυλάκια παύουν να αναπτύσσονται.

Με την έναρξη της εφηβείας και κατά μέσο όρο κάθε 28 μέρες ένα από τα ωοθυλάκια των
ωοθηκών ωριμάζει, ενώ ταυτόχρονα το ωοκύτταρο Α΄ τάξης που περιέχει, εξελίσσεται σε
ωοκύτταρο Β΄ τάξης. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη δράση της ωοθυλακιοτρόπου
ορμόνης της αδενοϋπόφυσης και γίνεται εναλλάξ στις ωοθήκες, με αποτέλεσμα η κάθε
ωοθήκη να παράγει ένα ωοκύτταρο Β΄ τάξης κάθε 56 μέρες περίπου. Σε ορισμένες
περιπτώσεις και λόγω κληρονομικής προδιάθεσης, είναι δυνατόν να γίνεται ταυτόχρονη
παραγωγή δύο ωοκυττάρων Β΄ τάξης, ένα από κάθε ωοθήκη.

Με τη ρήξη του ωοθυλακίου, λόγω της δράσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης της
αδενοϋπόφυσης, το ωοκύτταρο Β΄ τάξης ελευθερώνεται στην είσοδο του ωαγωγού, ενώ
βρίσκεται στο στάδιο της μετάφασης της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης.
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 Οι ωαγωγοί ή σάλπιγγες
Οι ωαγωγοί είναι δύο στενοί σωλήνες μήκους 11 – 14 εκ., ένας για κάθε ωοθήκη, που
αρχίζουν από τις ωοθήκες και καταλήγουν στη μήτρα. Εσωτερικά ο κάθε αγωγός καλύπτεται
με κροσσωτό επιθήλιο, που με τις κινήσεις των βλεφαρίδων του μεταφέρει παθητικά το
ωοκύτταρο Β΄ τάξης και ακολούθως το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγωτό) προς τη μήτρα.

 Η μήτρα
Η μήτρα είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο μεγέθους γροθιάς, μέσα στο οποίο γίνεται η
ανάπτυξη του εμβρύου. Η μήτρα καλύπτεται εσωτερικά, από βλεννογόνο πλούσιο σε
αιμοφόρα αγγεία και αδενικά κύτταρα και μπορεί να διαταθεί κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης για να χωρέσει το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Το κάτω άκρο της μήτρας
ονομάζεται τράχηλος και καταλήγει στον κόλπο.

Εικ.13.25

.

 Ο κόλπος
Είναι ένας ινομυώδης σωλήνας μήκους 8 –
9 εκ., που υποδέχεται το πέος και το
σπέρμα κατά τη σεξουαλική επαφή.
Αποτελεί επίσης το κανάλι εξόδου του
εμβρύου κατά τον τοκετό. Το στόμιο του
κόλπου φράσσεται μερικώς από μια
μεμβράνη, τον παρθενικό υμένα, που
δυνατόν να έχει ένα ή περισσότερα μικρά
ανοίγματα προς τα έξω. Ο παρθενικός
υμένας συνήθως σπάζει κατά την πρώτη
σεξουαλική επαφή ή κατά τη διάρκεια
έντονης σωματικής άσκησης.

Εικ.13.26
 Το αιδοίο

Αυτό αποτελείται από δύο ζεύγη πτυχών, τα μεγάλα χείλη εξωτερικά και τα μικρά χείλη
εσωτερικά που καλύπτουν το στόμιο του κόλπου, το άνοιγμα της ουρήθρας και την
κλειτορίδα. Τα μεγάλα χείλη και η κλειτορίδα αναπτύσσονται από τον ίδιο εμβρυϊκό ιστό που
δημιουργεί το όσχεο και το πέος στον άνδρα και γι’ αυτό  η κλειτορίδα με το πέος και τα
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μεγάλα χείλη με το όσχεο είναι ομόλογα όργανα. Η εξέλιξη του εμβρυϊκού ιστού σε μεγάλα
χείλη και σε κλειτορίδα και όχι σε όσχεο και πέος, οφείλεται στην έλλειψη της αρσενικής
ορμόνης τεστοστερόνης. Η κλειτορίδα έχει τη δυνατότητα στύσης, γιατί αποτελείται από
σηραγγώδη σώματα, όπως και το πέος, που συγκεντρώνουν αίμα κατά τη διάρκεια του
σεξουαλικού ερεθισμού. Κατ’ αντίθεση με τον άνδρα, η ουρήθρα στη γυναίκα δεν αποτελεί
κοινή έξοδο του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος, αλλά το κάθε σύστημα
διαθέτει ξεχωριστή έξοδο προς το περιβάλλον. Γύρω από το στόμιο του κόλπου υπάρχουν οι
βαρθολίνιοι αδένες που εκκρίνουν υγρά τα οποία διευκολύνουν την είσοδο του πέους, κατά
τη σεξουαλική επαφή.

 Ωογένεση
Η παραγωγή των γαμετών στις ωοθήκες της γυναίκας αρχίζει από την εμβρυϊκή ηλικία, με τη
διαφοροποίηση συγκεκριμένων διπλοειδών εμβρυϊκών κυττάρων σε ωογόνια. Αυτά, μετά
από διαδοχικές μιτωτικές διαιρέσεις, αυξάνουν σε αριθμό και αρχίζουν  να διαιρούνται
μειωτικά.  Η διεργασία όμως αυτή σταματά στο στάδιο της πρόφασης της πρώτης μειωτικής
διαίρεσης, με αποτέλεσμα το κάθε διαιρούμενο ωογόνιο να μετατρέπεται σε ωοκύτταρο Α΄
τάξης. Αυτό εξακολουθεί να είναι ένα διπλοειδές κύτταρο και να αποτελεί ένα, εν δυνάμει,
μελλοντικό θηλυκό γαμέτη.  Γι’ αυτό, με τη γέννησή της, κάθε γυναίκα έχει στις ωοθήκες της
το συνολικό αριθμό των μελλοντικών ωρίμων γαμετών, που δυνατόν να αναπτύξει κατά τη
διάρκεια  της ζωής της. Το γεγονός αυτό οφείλεται  στην απώλεια της γονιμότητας των
ωογονίων μετά  τη γέννηση της γυναίκας.

Εικ.13.27

Τα ωοκύτταρα Α΄ τάξης αυξάνονται σημαντικά σε μέγεθος, λόγω της συσσώρευσης σ’ αυτά
μεγάλων ποσοτήτων λεκίθου, RNA και άλλων αποταμιευτικών ενεργειακών ουσιών.
Παράλληλα δημιουργούνται άλλα κύτταρα, που  περιβάλλουν τα ωοκύτταρα Α’ τάξης και έτσι
σχηματίζεται το ωοθυλάκιο γύρω απ’ αυτά. Κάθε ωοκύτταρο Α’ τάξης αποκτά έτσι, όλη την
ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τo RNA, που το γονιμοποιημένο ωάριο θα χρειασθεί για να
επιβιώσει  κατά τις πρώτες μιτωτικές διαιρέσεις του.
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Τα ωοκύτταρα Α’ τάξης παραμένουν σε αναπαραγωγική απραξία, μέσα στα μικρά ωοθυλάκιά
τους, μέχρι την εφηβική ηλικία της γυναίκας οπότε δραστηριοποιούνται πάλιν από τη δράση
των γοναδοτρόπων ορμονών της αδενοϋπόφυσης. Έτσι, με την έναρξη της εφηβείας, η
ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) διεγείρει περιοδικά ένα ωοκύτταρο Α’ τάξης, (εναλλάξ, ένα
από κάθε ωοθήκη κάθε περίπου 28 μέρες), με αποτέλεσμα τη συμπλήρωση της πρώτης
μειωτικής του διαίρεσης. Παράλληλα, διεγείρεται η ανάπτυξη του ωοθυλακίου από την ίδια
ορμόνη. Τα θυγατρικά κύτταρα της πρώτης μειωτικής διαίρεσης είναι απλοειδή κύτταρα με
διπλές όμως χρωματίδες και ανισoμεγέθη, λόγω της άνισης κατανομής της λεκίθου και του
κυτταροπλάσματος του μητρικού κυττάρου σ’ αυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί, το μεν ένα που
ονομάζεται ωοκύταρο Β΄ τάξης παίρνει το σύνολο της λεκίθου και των άλλων ενεργειακών
αποταμιευτικών ουσιών και όλο σχεδόν το κυτταρόπλασμα του μητρικού κυττάρου, το δε
δεύτερο, που ονομάζεται πολικό σωμάτιο, διαθέτει ουσιαστικά ένα απλοειδή πυρήνα μόνο
και είναι κατά πολύ μικρότερο.

Η δεύτερη μειωτική διαίρεση του ωοκυττάρου Β΄ τάξης σταματά και πάλιν στο στάδιο της
μετάφασης και συμπληρώνεται μόνο με την είσοδο σπερματοζωαρίου στο ωοκύτταρο Β’
τάξης. Με τη συμπλήρωση και της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης σχηματίζεται ένα δεύτερο
απλοειδές πολικό σωμάτιο, που μαζί με το πρώτο πολικό σωμάτιο βρίσκονται
προσκολλημένα σ’ ένα πόλο του ωοκυττάρου Β τάξης και πολύ γρήγορα αποσυντίθενται.

 Γονιμοποίηση

Εικ.13.28  Η διαιώνιση του
ανθρώπινου είδους
Γαμετογένεση –
Γονιμοποίηση – Ανάπτυξη

Η βασική διεργασία που γίνεται
κατά τη γονιμοποίηση, είναι η
ένωση των δύο απλοειδών
γαμετών σ’ ένα διπλοειδές
κύτταρο το ζυγωτό. Στην
περίπτωση του ανθρώπου, ο
απλοειδής αρσενικός
γαμέτης είναι το
σπερματοζωάριο και ο
θηλυκός απλοειδής γαμέτης
είναι το ωοκύτταρο Β΄ τάξης,
στο στάδιο της μετάφασης
της δεύτερης μειωτικής

διαίρεσης. Μια εξίσου σημαντική διεργασία που γίνεται κατά τη γονιμοποίηση, είναι και η
ενεργοποίηση του ωοκυττάρου Β΄ τάξης για την έναρξη της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Αυτό
οφείλεται σε μεταβολικές αντιδράσεις, που προκαλούνται από την άμεση επαφή του
σπερματοζωαρίου με την επιφάνεια του ωοκυττάρου Β΄ τάξης.

Με την εκσπερμάτωση, που γίνεται κατά τη σεξουαλική επαφή, διοχετεύεται στο βάθος του
κόλπου της γυναίκας το σπέρμα που περιέχει, κατά μέσο όρο, 300 εκατομμύρια
σπερματοζωάρια. Το σπέρμα με τις ουσίες που περιέχει, (βλέπε σπερματογένεση)
εξουδετερώνει το όξινο περιβάλλον του κόλπου και προκαλεί ρυθμικές συσπάσεις των
τοιχωμάτων του κόλπου και της μήτρας. Οι συσπάσεις αυτές  υποβοηθούν στην προώθηση
του σπέρματος προς τους ωαγωγούς. Τα σπερματοζωάρια με την αύξηση της ρευστότητας
του σπέρματος, αρχίζουν να κινούνται ενεργητικά με τη βοήθεια του μαστιγίου τους. Η
κινητικότητα των σπερματοζωαρίων αυξάνεται και από εκκρίσεις του γεννητικού συστήματος
της γυναίκας.

Η γονιμοποίηση του ωοκυττάρου Β΄ τάξης γίνεται μέσα στους ωαγωγούς, κοντά στις
ωοθήκες, από το ένα και μόνο σπερματοζωάριο που θα κατορθώσει να διεισδύσει σ’ αυτό.
Για να γίνει τούτο, το πρώτο σπερματοζωάριο που διαπερνά τα κύτταρα του ωοθυλακίου
αναγνωρίζεται από ένα είδος γλυκοπρωτεΐνης της διαφανούς ζώνης του ωοκυττάρου. Η
γλυκοπρωτεΐνη αυτή, δρα ως υποδοχέας ενός συμπληρωματικού μορίου της κυτταρικής
μεμβράνης στην κεφαλή του σπερματοζωαρίου και ενώνεται μαζί του. Η ένωση αυτή διεγείρει
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το ακρόσωμα του σπερματοζωαρίου που με εξωκυττάρωση απελευθερώνει τα λυτικά του
ένζυμα, γεγονός που υποβοηθάει το σπερματοζωάριο να διαπεράσει τα στρώματα της
διαφανούς ζώνης και να προσεγγίσει το ωοκύτταρο. Η κυτταρική μεμβράνη της κεφαλής του
σπερματοζωαρίου ενώνεται τότε με την κυτταρική μεμβράνη του ωοκυττάρου και ολόκληρο το
σπερματοζωάριο εισέρχεται μέσα στο ωοκύτταρο, εκτός των μιτοχονδρίων του,
υποβοηθούμενο από κυτταροπλασματικές προεκβολές που δημιουργεί το τελευταίο.  Η μη
είσοδος των μιτοχονδρίων του σπερματοζωαρίου μέσα στο ωοκύτταρο Β’ τάξης εξηγεί το
γεγονός ότι η κυτταροπλασματική κληρονομικότητα που οφείλεται στο DNA των μιτοχονδρίων
είναι μόνο μητρικής προέλευσης. Η ένωση των δύο κυτταρικών μεμβρανών, εκπολώνει
αστραπιαία την κυτταρική μεμβράνη του ωοκυττάρου και έτσι δημιουργείται ένα πρώτο
φράγμα, που εμποδίζει την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων στο ωοκύτταρο. Αμέσως μετά,
τα κοκκιώδη κυστίδια που βρίσκονται στην περιφέρεια του ωοκυττάρου απελευθερώνουν με
εξωκυττάρωση ένζυμα, που προκαλούν σκλήρυνση της διαφανούς ζώνης του ωοκυττάρου
και το μετατρέπουν σ’ ένα δεύτερο φράγμα εισόδου (μεμβράνη γονιμοποίησης) άλλων
σπερματοζωαρίων στο ωοκύτταρο.

Εικ.13.29

1. Το σπερματοζωάριο διαπερνά
τα κύτταρα του ωοθυλακίου και
υποδοχείς της διαφανούς ζώνης
το αναγνωρίζουν.
2. Το ακρόσωμα απελευθερώνει
τα λυτικά του ένζυμα, που
διανοίγουν το  δρόμο για το
σπερματοζωάριο μέσω της
διαφανούς ζώνης.
3. Η κυτταρική μεμβράνη του
σπερματοζωαρίου ενώνεται με την
κυτταρική μεμβράνη του
ωοκυττάρου Β΄ τάξης.
4. Ολόκληρο το περιεχόμενο του
σπερματοζωαρίου εισέρχεται στο
ωοκύτταρο.
5. Τα κοκκιώδη κυστίδια
απελευθερώνουν ένζυμα που
σκληραίνουν τη διαφανή ζώνη,
μετατρέποντάς την  σε φράγμα
εισόδου άλλου σπερματοζωαρίου
(σχηματισμός μεμβράνης
γονιμοποίησης).

Ακολούθεί η συμπλήρωση της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης του ωοκυττάρου για το
σχηματισμό ωαρίου και αποχωρισμό του δεύτερου πολικού σωματίου. Ο απλοειδής πυρήνας

του σπερματοζωαρίου
ενώνεται στη συνέχεια με
τον απλοειδή πυρήνα του
ωαρίου. Με την ένωση
των δύο πυρήνων (
δημιουργία ζυγωτού)
αποκαθίσταται πια ο
διπλοειδής αριθμός των

χρωματοσωμάτων
(2n=46) του ανθρωπίνου
είδους. Στη συνέχεια το
κεντοσωμάτιο του

σπερματοζωαρίου
διπλασιάζεται και έτσι
δημιουργούνται δύο
κεντροσωμάτια, που
αμέσως μετά θα

σχηματίσουν τα ινίδια της ατράκτου για την πρώτη μιτωτική διαίρεση του
ζυγωτού.Εικ.13.30
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Ο ορμονικός έλεγχος του γεννητικού συστήματος της γυναίκας.

Η ωογένεση και η προετοιμασία για αναπαραγωγή στη γυναίκα δεν είναι μια συνεχής
διαδικασία, όπως στον άνδρα, αλλά είναι μια ακολουθία εναλλασσόμενων γεγονότων που
επικεντρώνονται στην ωοθήκη και στο ενδομήτριο και επαναλαμβάνονται σε κυκλική μορφή.

Η περιοδική αυτή ακολουθία των εναλλασσόμενων γεγονότων ονομάζεται καταμήνιος
κύκλος, διαρκεί συνήθως 28 μέρες και συντονίζεται από ορμόνες.

Ο καταμήνιος κύκλος διακρίνεται σε δύο επί μέρους κύκλους, τον ωοθηκικό και τον
ενδομήτριο κύκλο.

 Ο ωοθηκικός κύκλος περιλαμβάνει τις περιοδικές αλλαγές που γίνονται μέσα στην
ωοθήκη, έχουν ως σκοπό την ωρίμανση ενός ωοθυλακίου, την απελευθέρωση ενός
ωοκυττάρου Β’ τάξης (ωοθυλακιορρηξία) μέσα στον ωαγωγό και τη μετατροπή του
ωοθυλακίου σε ωχρό σωμάτιο.

 Ο ενδομήτριος κύκλος περιλαμβάνει τις αλλαγές που γίνονται, παράλληλα, στον
εσωτερικό βλεννογόνο της μήτρας (ενδομήτριο), που σκοπό έχουν την προετοιμασία του
ενδομητρίου για πιθανή εγκατάσταση του εμβρύου (κύηση).

Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα από την αρχή και ας εξετάσουμε τον πολύπλοκο αυτό
καταμήνιο κύκλο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Θα αναφερθούμε πρώτα στα διαδοχικά
γεγονότα που συμβαίνουν στην ωοθήκη κατά τον ωοθηκικό κύκλο.

Ωοθηκικός κύκλος

Εικ.13.31

Με την έναρξη της
εφηβικής ηλικίας, ο
υποθάλαμος αρχίζει να
ελευθερώνει έναν
εκλυτικό παράγοντα
προς την
αδενοϋπόφυση, η οποία
διεγείρεται και εκκρίνει
στο αίμα τις

γοναδοτρόπες
ορμόνες

(ωοθυλακιοτρόπο FSH
και ωχρινοτρόπο LH)
προκαλώντας σταδιακή
αύξηση της
συγκέντρωσής τους
μέσα σ’ αυτό. Οι

αυξημένες ποσότητες της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης επιδρούν στην ωοθήκη και διεγείρουν
την ανάπτυξη μερικών ωοθυλακίων, από τα οποία  ένα μόνο τελικά ωριμάζει (τα υπόλοιπα
αποδιοργανώνονται), ενώ ταυτόχρονα το ωοκυττάρου Α τάξης που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό
εξελίσσεται σε ωοκύτταρο Β΄ τάξης. Η ωχρινοτρόπος όμως ορμόνη δεν επιδρά αμέσως στο
αναπτυσσόμενο ωοθυλάκιο, διότι τα κύτταρά του δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τους
πρωτεϊνικούς υποδοχείς αναγνώρισής της. Κάτω από την επίδραση της ωοθυλακιοτρόπου
ορμόνης, επίσης, τα επιθηλιακά κύτταρα των ωοθυλακίων που αναπτύσσονται αρχίζουν να
εκκρίνουν στο αίμα την ορμόνη, οιστραδιόλη με αποτέλεσμα η συγκέντρωσή της μέσα σ’
αυτό να αυξάνει με την πάροδο του χρόνου. Όταν η οιστραδιόλη φθάσει σε ορισμένα επίπεδα
στο αίμα, διεγείρει μέσω του υποθαλάμου την αδενοϋπόφυση η οποία αυξάνει απότομα την
έκκριση της ωχρινοτρόπου ορμόνης. Στο μεταξύ το αναπτυσσόμενο ωοθυλάκιο έχει
δημιουργήσει  πρωτεϊνικούς υποδοχείς αναγνώρισης της ωχρινοτρόπου ορμόνης και έτσι
ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξημένες συγκεντρώσεις της με αποτέλεσμα αυτό να ωριμάσει
πλήρως και μέσα σε μια μέρα περίπου να  προκαλείται η ωοθυλακιορρηξία, η ρήξη δηλαδή
του ωοθυλακίου και η απελευθέρωση του ωοκυττάρου Β’ τάξης μέσα στον ωαγωγό κατά την
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14η μέρα του καταμήνιου κύκλου. Σε περίπτωση καταμήνιου κύκλου μεγαλύτερου ή
μικρότερου των 28 ημερών, η ωοθυλακιορρηξία γίνεται 14 ημέρες πριν την έναρξη του
επόμενου καταμήνιου κύκλου. Για παράδειγμα σε καταμήνιο κύκλο διάρκειας 35 ημερών η
ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 21η ημέρα του κύκλου (35 – 14). Μετά την ωοθυλακιορρηξία, τα
κύτταρα του ωοθυλακίου κάτω από την επίδραση της ωχρινοτρόπου ορμόνης
πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν το ωχρό σωμάτιο. Αυτό με τη σειρά του εκκρίνει στο
αίμα δύο ορμόνες, την οιστραδιόλη και την προγεστερόνη. Το ωχρό σωμάτιο παραμένει
ενεργό για 10 έως 12 μέρες και αν δε γίνει γονιμοποίηση-κύηση, αυτό εκφυλίζεται με
αποτέλεσμα την απότομη μείωση της συγκέντρωσης της προγεστερόνης και της οιστραδιόλης
στο αίμα.

Ο ωοθηκικός κύκλος επαναλαμβάνεται συνεχώς κάθε 28 μέρες, κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες, μέχρι την εμμηνόπαυση αν δεν υπάρξει στο μεσοδιάστημα εμφύτευση εμβρύου
στο ενδομήτριο οπότε αναστέλλεται προσωρινά.

Ο ενδομήτριος κύκλος

Εικ.13.32

Ο ενδομήτριος κύκλος είναι το αποτέλεσμα της δράσης των ορμονών της ωοθήκης
(οιστραδιόλης και προγεστερόνης) πάνω στον εσωτερικό βλεννογόνο της μήτρας
(ενδομήτριο). Η οιστραδιόλη που συνεχώς εκκρίνεται από το αναπτυσσόμενο ωοθυλάκιο
της ωοθήκης, μετά τις πρώτες 3 – 5 μέρες του καταμήνιου κύκλου επιδρά πάνω στα κύτταρα
του βλεννογόνου της μήτρας και προκαλεί τον πολλαπλασιασμό τους με αποτέλεσμα την
πάχυνση του ενδομητρίου. Μετά την ωοθυλακιορρηξία η οιστραδιόλη και κυρίως η
προγεστερόνη, ορμόνες που εκκρίνονται τώρα από το ωχρό σωμάτιο, επιδρούν πάνω στο
βλεννογόνο  με αποτέλεσμα αυτός να συνεχίσει την πάχυνσή του, να αγγειώνεται και να
αιματώνεται περισσότερο και να  εκκρίνει υγρό πλούσιο σε γλυκογόνο. Όλες αυτές οι
προετοιμασίες  κάνουν το βλεννογόνο ικανό να ικανοποιεί  τις διατροφικές ανάγκες του
εμβρύου, που πιθανόν να εμφυτευτεί μέσα στη μάζα του κατά τα πρώτα στάδια της
ανάπτυξής του.

Αν  δε γίνει εμφύτευση εμβρύου στο ενδομήτριο, τότε λόγω της αποδιοργάνωσης και του
εκφυλισμού του ωχρού σωματίου, οι συγκεντρώσεις της οιστραδιόλης και της προγεστερόνης
στο αίμα μειώνονται δραματικά. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση
και αυτοκαταστροφή του μεγαλύτερου τμήματος του βλεννογόνου της μήτρας κα την αποβολή
του από το γεννητικό σύστημα της γυναίκας, υπό μορφή κυτταρικών υπολειμμάτων και
βλέννας με αίμα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται έμμηνη ρύση (περίοδος) και διαρκεί 3 – 5
μέρες.

Ο καταμήνιος κύκλος της γυναίκας  ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συγχρονισμένη
επιτέλεση του ωοθηκικού και του ενδομήτριου κύκλου και θεωρείται ότι αρχίζει με την πρώτη
μέρα της έμμηνης  ρύσης. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει συγκεντρωτικά όλα τα γεγονότα
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που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός καταμήνιου κύκλου 28 ημερών σε διάφορα όργανα
του σώματος της γυναίκας.

Εικ.13.33

Αν μελετήσουμε προσεκτικά το πιο πάνω σχεδιάγραμμα θα δημιουργηθούν ορισμένα εύλογα
ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Ποιο είναι το αίτιο της απότομης μείωσης των γοναδοτρόπων ορμονών FSH και LH μετά την
ωοθυλακιορρηξία;
Οι αυξημένες συγκεντρώσεις της προγεστερόνης στο αίμα σε συνδυασμό με εκείνες της
οιστραδιόλης, που οφείλονται στην εκκριτική δράση του ωχρού σωματίου επιδρούν στον
υποθάλαμο και την αδενοϋπόφυση και προκαλούν αναστολή της έκκρισης των
γοναδοτρόπων ορμονών από την αδενοϋπόφυση (αρνητική ανάδραση).

Πότε επαναδραστηριοποιείται η αδενοϋπόφυση και εκκρίνει τις γοναδοτρόπες ορμόνες;
Στο τέλος του καταμήνιου κύκλου το ωχρό σωμάτιο έχει ήδη εκφυλισθεί με αποτέλεσμα οι
συγκεντρώσεις προγεστερόνης και οιστραδιόλης στο αίμα να μειωθούν δραματικά, γεγονός
που προκαλεί την έκκριση των γοναδοτρόπων ορμονών από την αδενοϋπόφυση.
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Εικ.13.34

Η οιστραδιόλη  και η προγεστερόνη έχουν παρόμοιους ορμονικούς ρόλους κατά τη
διάρκεια του καταμήνιου κύκλου, γιατί: από τη μια  προάγουν την πάχυνση και διατήρηση του
ενδομητρίου και από την άλλη, ο συνδυασμός των δύο ορμονών σε ψηλές συγκεντρώσεις
στο αίμα παρεμποδίζει έμμεσα την ωρίμανση άλλου ωοθυλακίου στην ωοθήκη, αφού
αναστέλλει προσωρινά την έκκριση των γοναδοτρόπων ορμονών, ενώ ο συνδυασμός τους σε
χαμηλές συγκεντρώσεις φέρνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

Η οιστραδιόλη όμως έχει γενικά και ένα επιπρόσθετο και πολύ σημαντικό ρόλο γιατί είναι
υπεύθυνη για την εμφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών χαρακτηριστικών της γυναίκας,
που είναι τα ακόλουθα:

- η πλατιά λεκάνη, που εξυπηρετεί καλύτερα την ανάπτυξη του εμβρύου στη μήτρα
και διευκολύνει τον τοκετό
- η ανάπτυξη του στήθους και των χαρακτηριστικών καμπυλών του γυναικείου σώματος,
λόγω εναπόθεσης λίπους στους μαστούς και τους γοφούς
- η ανάπτυξη τριχοφυΐας στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και στις μασχάλες

Εμμηνόπαυση

Ο καταμήνιος κύκλος στις γυναίκες κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά, κατά την εφηβική
περίοδο (11ο – 13ο έτος) και τελειώνει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην ηλικία των
46-54 ετών, οπότε η γυναίκα μπαίνει στην εμμηνόπαυση. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται
επειδή οι ωοθήκες της γυναίκας χάνουν με την πάροδο του χρόνου την ικανότητα
ανταπόκρισης στις γοναδοτρόπες ορμόνες της αδενοϋπόφυσης. Το γεγονός αυτό σταματά
την παραγωγή  οιστραδιόλης από τις ωοθήκες με όλα τα συναφή επακόλουθα (ανυπαρξία
έμμηνης ρύσης, καταμήνιου κύκλου κ.ά.).
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Κρίσιμη περίοδος

Ένα ωοκύτταρο Β΄ τάξης μπορεί να επιβιώσει μέσα στον ωαγωγό μέχρι 24 ώρες περίπου
μετά την ωοθυλακιορρηξία, ενώ τα σπερματοζωάρια έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μέσα
στο γεννητικό σύστημα της γυναίκας, που φθάνει το πολύ τις 72 ώρες. Σε ένα φυσιολογικό
καταμήνιο κύκλο 28 ημερών, η ωοθυλακιορρηξία συνήθως συμβαίνει τη 14η ημέρα του
κύκλου αυτού. Έτσι, αν  υπάρχουν σπερματοζωάρια μέσα στο γεννητικό σύστημα μιας
γυναίκας μέχρι και 3 ημέρες πριν την ωοθυλακιορρηξία είναι δυνατόν να γίνει η γονιμοποίηση
του ωοκυττάρου Β΄ τάξης. Το χρονικό διάστημα αυτό των 4 ημερών που κυμαίνεται συνήθως
από το τέλος της 11ης μέχρι και την 15η ημέρα ενός φυσιολογικού καταμήνιου κύκλου
ονομάζεται κρίσιμη περίοδος, γιατί αν η γυναίκα έλθει σε σεξουαλική επαφή κατά το
διάστημα αυτό μπορεί να μείνει έγκυος. Επειδή όμως η ωοθυλακιορρηξία μπορεί να συμβεί τη
13η ή τη 15η ημέρα, η κρίσιμη περίοδος μετατοπίζεται και επεκτείνεται από την 11η

μέχρι και τη 16η ημέρα του καταμήνιου κύκλου των 28 ημερών.

Η κρίσιμη αυτή περίοδος δεν ισχύει για τις γυναίκες που για διάφορους λόγους(ψυχολογικούς,
ασθένειες, παρενέργειες φαρμάκων), δυνατόν να έχουν καθυστέρηση της ωοθυλακιορρηξίας
και επομένως να έχουν καταμήνιο κύκλο διαφορετικό των 28 ημερών.

13.8 Ανάπτυξη του εμβρύου (εμβρυογένεση)
Η ανάπτυξη του εμβρύου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία  και γίνεται σε διαδοχικά στάδια
που ακολουθούν τη γονιμοποίηση. Από τα στάδια αυτά θα μελετήσουμε μόνο τα δύο αρχικά,
την αυλάκωση και την εμφύτευση. Η πλήρης εξέταση της εμβρυϊκής ανάπτυξης δεν εμπίπτει
στους διδακτικούς στόχους του παρόντος σχολικού βιβλίου.

Εικ.13.35

1ο στάδιο. Αυλάκωση

Η αυλάκωση αρχίζει 24 ώρες περίπου μετά
τη γονιμοποίηση με διαδοχικές μιτωτικές
διαιρέσεις του ζυγωτού, καθώς αυτό κινείται
μέσα στον ωαγωγό παθητικά(με τη βοήθεια
των βλεφαρίδων του κροσσωτού επιθηλίου
του ωαγωγού) προς τη μήτρα.  Τα
θυγατρικά κύτταρα που σχηματίζονται κατά
την αυλάκωση ονομάζονται βλαστομερίδια
και έχουν το μισό μέγεθος του μητρικού. Γι
αυτό, το αποτέλεσμα της αυλάκωσης είναι η
δημιουργία ενός συσσωματώματος από
κύτταρα, το μορίδιο, που έχει το ίδιο
περίπου μέγεθος με το ζυγωτό. Έπειτα
καθώς τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται
τοποθετούνται περιμετρικά και  σχηματίζουν
μια κοίλη σφαίρα, το βλαστίδιο. Καθώς το
βλαστίδιο πλησιάζει προς το ενδομήτριο,
ορισμένα κύτταρα της εξωτερικής του
στιβάδας σχηματίζουν την τροφοβλάστη με
την οποία θα εξασφαλίσει τη σύνδεσή του με

το ενδομήτριο.

2ο στάδιο. Εμφύτευση

Μια βδομάδα μετά τη γονιμοποίηση, το βλαστίδιο είναι έτοιμο να εμφυτευθεί στο ενδομήτριο.
Για το σκοπό αυτό, τα κύτταρα της τροφοβλάστησ εκκρίνουν πρωτεολυτικά ένζυμα και
εισχωρούν στο ενδομήτριο σχηματίζοντας προεκβολές με τις οποίες το έμβρυο εμφυτεύεται
στο ενδομήτριο. Οι προεκβολές αυτές αργότερα θα σχηματίσουν το χόριο, μια διπλή
εξωεμβρυϊκή μεμβράνη που περιβάλλει το έμβρυο και χρησιμεύει για την τροφοδοσία του με
θρεπτικά υλικά από το ενδομήτριο. Από τη στιγμή της εμφύτευσης, το έμβρυο αρχίζει να
τρέφεται από το ενδομήτριο. Η τροφοβλάστη εν τω μεταξύ αρχίζει να εκκρίνει μια ορμόνη τη
χοριονική γοναδοτροπίνη η οποία διατηρεί το ωχρό σωμάτιο σε πλήρη λειτουργία, ώστε η
έκκριση των ορμονών του, προγεστερόνης και οιστραδιόλης να είναι συνεχής, με αποτέλεσμα
να συντηρείται και να αναπτύσσεται το ενδομήτριο για 16 εβδομάδες και να αναστέλλεται η
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έμμηνη ρύση. Η ανίχνευση χοριονικής γοναδοτροπίνης στα ούρα μιας γυναίκας, φανερώνει
ότι είναι έγκυος και γι’ αυτό  αποτελεί το κλασσικό τεστ εγκυμοσύνης από τα πρώτα στάδια
της κύησης. Η ορμόνη αυτή είναι παρούσα στα ούρα της εγκύου από τη στιγμή της
εμφύτευσης του εμβρύου.

Εικ.13.36

Το βλαστήδιο μετά την εμφύτευσή του στο βλεννογόνο, αναπτύσσεται σταδιακά και
σχηματίζει τον εμβρυϊκό δίσκο από μεταναστεύσεις κυττάρων της περιφέρειάς του, προς το
εσωτερικό του. Ο εμβρυϊκός δίσκος αποτελείται από τρεις στιβάδες κυττάρων, το εξώδερμα,
το μεσόδερμα και το ενδόδερμα. Από τα κύτταρα των στιβάδων αυτών θα προέλθουν με
διαφοροποίηση εξειδικευμένα κύτταρα με ιδιαίτερα μορφολογικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά. Παράλληλα ορισμένες ομάδες κυττάρων πολλαπλασιάζονται μιτωτικά με
διαφορετικό ρυθμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προεξοχές, αύλακες ή κοιλότητες.
Όλες αυτές οι αλλαγές θα δημιουργήσουν σταδιακά τις καταβολές των διαφόρων οργάνων
του εμβρύου (οργανογένεση).

Εικ.13.37
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Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου, μετά την εμφύτευση, παίζουν ορισμένοι
σχηματισμοί που δημιουργούνται με την πρόοδο της εγκυμοσύνης, οι κυριότεροι των οποίων
είναι:

 O πλακούντας . Είναι ένας σπογγώδης εξωεμβρυϊκός ιστός που δημιουργείται από
ιστούς του εμβρύου (χόριο) που διαπλέκονται με το ενδομήτριο και έχει τη μορφή δίσκου. Ο
πλακούντας περιέχει διάφορα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία, που άλλα ανήκουν στο έμβρυο
και άλλα στην  έγκυο. Μέσω των τριχοειδών αυτών αγγείων εξασφαλίζεται η τροφοδοσία του
εμβρύου με θρεπτικά συστατικά, γίνεται η ανταλλαγή των αερίων της αναπνοής και η
απομάκρυνση των αχρήστων ουσιών από το έμβρυο. Τα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία του
εμβρύου, παρόλον ότι βρίσκονται σε στενή επαφή με τα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία της
εγκύου, δεν αναστομώνονται μεταξύ τους και δεν επιτρέπουν την ανάμειξη του αίματος του
εμβρύου με εκείνο της μητέρας. Ανάμειξη του αίματος της εγκύου με εκείνο του εμβρύου θα
είχε δραματικά αποτελέσματα για το έμβρυο, γιατί η μεγάλη πίεση του αίματος της εγκύου θα
έσπαζε τα λεπτότατα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία του εμβρύου και ακόμα πολλές ουσίες του
αίματος της εγκύου ή και μικροοργανισμοί θα μπορούσαν να περάσουν στο έμβρυο με
ανεξέλεγκτες συνέπειες για την υγεία του εμβρύου. Παρόλα αυτά, το ενδοθήλιο των
τριχοειδών αγγείων μπορεί να θεωρηθεί ως ένας αναποτελεσματικός φραγμός για ορισμένους
βλαβερούς παράγοντες όπως το αλκοόλ και οι βλαβερές ουσίες του καπνίσματος, επειδή
μπορούν να το διαπεράσουν και να εισέλθουν στο αίμα του εμβρύου.  Η διακίνηση των
χημικών ουσιών από και προς το αίμα του εμβρύου γίνεται μέσω του ενδοθηλίου των
τριχοειδών αγγείων με διάχυση και ενεργητική μεταφορά. Ο πλακούντας λόγω των
καταβολών του που ξεκινούν από την τροφοβλάστη και το χόριο, συμπεριφέρεται και ως ένας
προσωρινός ενδοκρινής αδένας γιατί εκκρίνει τη χοριονική γοναδοτροπίνη και αργότερα τις
ορμόνες οιστραδιόλη και προγεστερόνη που συντηρούν και αναπτύσσουν το βλεννογόνο της
μήτρας (ενδομήτριο). Εκκρίνει επίσης την ορμόνη ρηλαξίνη, τη δράση της οποίας θα
εξετάσουμε στον τοκετό.

 Ο ομφάλιος λώρος. Είναι ένας σωλήνας μήκους 70 εκ. που συνδέει το έμβρυο με
τον πλακούντα και δημιουργείται από τμήματα διαφόρων σχηματισμών του εμβρύου. Μέσα
στον ομφάλιο λώρο υπάρχουν τα αιμοφόρα αγγεία του εμβρύου (δύο αρτηρίες και μία φλέβα)
τα οποία μεταφέρουν το αίμα από το έμβρυο προς τον πλακούντα (2 αρτηρίες) και από τον
πλακούντα προς το έμβρυο (1φλέβα).

Εικ.13.38
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 O αμνιακός σάκος. Αυτός δημιουργείται στο εσωτερικό της τροφοβλάστης από μια
εξωεμβρυϊκή μεμβράνη που δημιουργεί την αμνιακή μεμβράνη με μια κοιλότητα στο
εσωτερικό της, την αμνιακή κοιλότητα. Ο αμνιακός σάκος περιβάλλει όπως και το χόριο
ολόκληρο το έμβρυο. Η αμνιακή κοιλότητα γεμίζει από το αμνιακό υγρό, που παράγεται από
τα κύτταρα της αμνιακής μεμβράνης. Ο αμνιακός σάκος όπως και το χόριο είναι προσαρμογές
των οργανισμών στη χερσαία διαβίωση, γιατί προστατεύουν το αναπτυσσόμενο έμβρυο από
την αφυδάτωση και επιτρέπουν σ’ αυτό μια σχετική ελευθερία στις κινήσεις καθώς αυτό
αιωρείται μέσα στο αμνιακό υγρό. Επιπρόσθετα το αμνιακό υγρό δρα ως ένα υγρό μαξιλάρι
γύρω από το έμβρυο, που απορροφά πιέσεις που πιθανόν να δημιουργηθούν από απότομες
κινήσεις ή κτυπήματα στην περιοχή της μήτρας της εγκύου. Επίσης, το αμνιακό υγρό
εμποδίζει την άμεση επαφή και επικόλληση της αμνιακής μεμβράνης στο έμβρυο.

Στο τέλος του εβδόμου μήνα της κύησης έχει συμπληρωθεί η ανάπτυξη όλων των οργάνων
του εμβρύου και κατά τους δύο τελευταίους μήνες παρατηρείται ανάπτυξη μόνο στο μέγεθος
του εμβρύου.

13.9 Κύηση
Είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της εμφύτευσης του βλαστιδίου στο ενδομήτριο
μέχρι τον τοκετό. Στο ανθρώπινο είδος το χρονικό διάστημα από τη γονιμοποίηση μέχρι τον
τοκετό διαρκεί κατά μέσον όρο 266 ημέρες (38 εβδομάδες). Κατά τη διάρκεια της κύησης
πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται οι δύο πιο κάτω σημαντικές διεργασίες:

α) το εμπλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά και αναπτυγμένο ενδομήτριο ( εσωτερικός
βλεννογόνος της μήτρας) πρέπει να διατηρείται, να αναπτύσσεται και να εμπλουτίζεται
συνεχώς με νέα θρεπτικά υλικά για τη διατροφή του εμβρύου

β) η έκκριση των γοναδοτρόπων ορμονών από την αδενοϋπόφυση να βρίσκεται συνεχώς
υπό αναστολή, προς αποφυγή ωρίμανσης άλλου ωοθυλακίου στην ωοθήκη.

Εικ.13.39

Όπως έχουμε ήδη μελετήσει, οι πιο
πάνω διεργασίες
πραγματοποιούνται μόνο με τη
συνεχή παρουσία της οιστραδιόλης
και της προγεστερόνης σε ψηλές
συγκεντρώσεις στο αίμα. Οι δύο
αυτές ορμόνες εκκρίνονται συνεχώς
από το ωχρό σωμάτιο κατά τις
πρώτες 16 εβδομάδες της κύησης.
Το ωχρό σωμάτιο διατηρείται σε
πλήρη λειτουργία όλο αυτό το
χρονικό διάστημα, λόγω της
επίδρασης που έχει η χοριονική
γοναδοτροπίνη πάνω σ’ αυτό. Η
χοριονική γοναδοτροπίνη εκκρίνεται
αρχικά  από την τροφοβλάστη και
έπειτα από τον πλακούντα. Μετά τη
16η εβδομάδα, το ωχρό σωμάτιο
εκφυλίζεται και την έκκριση της
οιστραδιόλης και της
προγεστερόνης, μέχρι το τέλος της
κύησης, αναλαμβάνει ο πλακούντας.

Οι ψηλές συγκεντρώσεις
οιστραδιόλης και προγεστερόνης
προετοιμάζουν επίσης τους μαστούς
για παραγωγή γάλακτος.

Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις είναι δυνατόν το ζυγωτό να μη εγκατασταθεί στη μήτρα, αλλά
στους ωαγωγούς ή ακόμη και έξω από την ωοθήκη. Στις περιπτώσεις αυτές (εξωμήτρια
κύηση) η ανάπτυξη του εμβρύου είναι ατελής και επικίνδυνη και γι’ αυτό γίνεται αφαίρεσή του
με χειρουργική επέμβαση.
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Πολλαπλή κύηση

Στον άνθρωπο συνήθως ωριμάζει ένα ωοθυλάκιο κάθε 28 ημέρες, εναλλάξ από κάθε ωοθήκη
και γι’ αυτό γεννιέται ένα νεογνό σε κάθε τοκετό. Μερικές φορές, πιθανόν λόγω κληρονομικής
προδιάθεσης, δυνατόν να γεννηθούν δίδυμα ή ακόμα τρίδυμα και τετράδυμα.

Τα δίδυμα μπορεί να προέρχονται:

 Από δύο διαφορετικά ωοκύτταρα Β΄τάξης που βρέθηκαν  μέσα στον ωαγωγό και
γονιμοποιήθηκαν από δύο διαφορετικά σπερματοζωάρια δίνοντας δύο διαφορετικά ζυγωτά.
Τα ζυγωτά αυτά αναπτύσσονται συγχρόνως μέσα σε διαφορετικούς αμνιακούς σάκους και
έχουν διαφορετικούς πλακούντες στη μήτρα. Τα δίδυμα που σχηματίζονται έχουν τέτοιες
ατομικές διαφορές και ομοιότητες όπως δύο συνηθισμένα αδέλφια, ενώ μπορεί να είναι του
ιδίου ή διαφορετικού φύλου. Τα δίδυμα αυτά ονομάζονται διζυγωτικά.

Εικ. 13.40: Διζυγωτικά δίδυμα
 Από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωοκύτταρο Β’ τάξης που κατά την εξέλιξή του

χωρίζεται στα δύο με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο έμβρυα. Τα άτομα που προκύπτουν
στην περίπτωση αυτή είναι πανομοιότυπα (έχουν πανομοιότυπο κληρονομικό υλικό),
ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο φύλο και ονομάζονται μονοζυγωτικά.

Τα μονοζυγωτικά μπορεί να προκύψουν με τρεις τρόπους:

α) Ο χωρισμός γίνεται κατά την πρώτη μιτωτική διαίρεση του ζυγωτού.

Εικ.13.41

β) Ο χωρισμός γίνεται πριν τη δημιουργία του αμνιακού σάκου.

Εικ.13.42



39

γ) Ο χωρισμός γίνεται μετά τη δημιουργία του αμνιακού σάκου.

Εικ.13.43

Οι περιπτώσεις πολυδυμίας είναι σπάνιες. Σήμερα όμως σε πολλές γυναίκες που
δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν χορηγούνται ορμόνες, πολλές φορές σε υπερβολικές
δόσεις, που προκαλούν πολλαπλή ωρίμανση ωοθυλακίων και πολλαπλές ωοθυλακιορρηξίες.
Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για πολλαπλές κυήσεις.

13.10 Τοκετός
Είναι το σύνολο των φυσιολογικών διεργασιών που συντελούν στην έξοδο του εμβρύου και
του πλακούντα από το μητρικό σώμα. Πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Το έμβρυο λίγες
εβδομάδες πριν τον τοκετό παίρνει κατάλληλη θέση, με την κεφαλή προς τον κόλπο για να
διευκολυνθεί η έξοδός του.

Εικ.13.44

Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται
διαστολή του τραχήλου της
μήτρας και αρχίζουν ελαφριές
περιοδικές συσπάσεις της
μήτρας που ολοένα γίνονται πιο
έντονες και συχνές και
οφείλονται στη δράση της
οξυτοκίνης και των
προσταγκλαντινών. Κατά το
στάδιο αυτό γίνεται συνήθως
ρήξη του αμνιακού σάκου και
το αμνιακό υγρό διοχετεύεται
προς την έξοδο (σπάζουν τα
νερά). Η ορμόνη ρηλαξίνη
επίσης, που εκκρίνεται από το
ωχρό σωμάτιο αρχικά και

αργότερα από τον πλακούντα πιθανόν να επιδρά στο χόνδρο της ηβικής σύμφυσης με
αποτέλεσμα να το μαλακώνει και έτσι να αυξάνεται το άνοιγμα της λεκάνης και στον τράχηλο
της μήτρας με αποτέλεσμα τη διαστολή του.

Εικ.13.45

Κατά το δεύτερο στάδιο οι συσπάσεις της
μήτρας γίνονται ακόμα πιο έντονες και συχνές
και ενισχυμένες από συσπάσεις των μυών της
κοιλιάς, εξωθούν το νεογνό προς την έξοδο.
Το κεφάλι προβάλλει προς τα έξω πρώτα,
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, και
ακολουθεί το υπόλοιπο σώμα. Μόλις
ολοκληρωθεί η έξοδος του νεογνού ο
ομφάλιος λώρος κόβεται και δένεται από το
γιατρό  σε σημείο κοντά στο νεογνό. Το
υπόλειμμα του ομφάλιου λώρου σε λίγες
μέρες ξηραίνεται και πέφτει αφήνοντας στην
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κοιλιά του νεογνού το αποτύπωμά του, τον ομφαλό. Μετά την αποκοπή του ομφάλιου λώρου
διακόπτεται απότομα η ανταλλαγή των αερίων της αναπνοής μεταξύ του εμβρύου και του
πλακούντα, με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του
άνθρακα μέσα στο αίμα του νεογνού. Το γεγονός αυτό διεγείρει το αναπνευστικό κέντρο του
εγκεφάλου του νεογνού με άμεσο αποτέλεσμα την πρώτη αναπνοή του νεογνού με τους
δικούς του πνεύμονες.

Εικ.13.46

Κατά το τρίτο στάδιο οι συνεχιζόμενες
συσπάσεις της μήτρας προκαλούν
αποκόλληση και έξοδο του πλακούντα
(ταίρι) και τμήματος του ομφάλιου λώρου
από το μητρικό σώμα.

Ο θηλασμός

Ο κάθε μαστός στις γυναίκες περιλαμβάνει το περιμαστικό λίπος, το μαστικό αδένα, ο
οποίος αποτελείται από 15 - 20 λοβούς, τους γαλακτοφόρους πόρους των λοβών και τη
θηλή στην οποία αυτοί εκβάλλουν.

Εικ.13.47

Κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης οι ψηλές
συγκεντρώσεις της
οιστραδιόλης και της
προγεστερόνης, που
παράγονται πρώτα από
το ωχρό σωμάτιο και
μετά από τον

πλακούντα,
προετοιμάζουν

κατάλληλα τους
μαστούς για την
παραγωγή γάλακτος,
αναπτύσσοντας τους
λοβούς και τους
γαλακτοφόρους πόρους.
Ταυτόχρονα η ψηλή
συγκέντρωση της

οιστραδιόλης
αναστέλλει τη δράση  της ορμόνης προλακτίνης και έτσι δε γίνεται παραγωγή γάλακτος κατά
την εγκυμοσύνη. Όταν ο πλακούντας αποβληθεί από το μητρικό σώμα κατά τον τοκετό, η
συγκέντρωση της οιστραδιόλης μειώνεται δραματικά με αποτέλεσμα να σταματήσει η
ανασταλτική δράση της. Η προλακτίνη τώρα δρα κανονικά και  διεγείρει τους μαστικούς
αδένες για παραγωγή γάλακτος.
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Εικ.13.48
Όταν το νεογνό θηλάζει, νευρικά
μηνύματα φθάνουν στον υποθάλαμο ο
οποίος διεγείρει την νευροϋπόφυση
κατά πρώτο λόγο για έκκριση της
οξυτοκίνης, ώστε αυτή να επιδράσει
στο μαστό και να αρχίσει η έκκριση
γάλακτος. Ο υποθάλαμος επίσης
διεγείρει την αδενοϋπόφυση ώστε να
εκκρίνει περισσότερη προλακτίνη, η
οποία επιδρώντας στους μαστικούς
αδένες  προκαλεί αύξηση της
παραγωγής γάλακτος.

Το μητρικό γάλα είναι μια πλήρης
τροφή για το νεογνό, γιατί περιέχει
σχεδόν όλες τις θρεπτικές ουσίες που
το νεογνό χρειάζεται για την ανάπτυξή
του και επιπλέον περιέχει τα μητρικά
αντισώματα που θα το προστατεύσουν
στα πρώτα στάδια της ζωής του από
γαστρεντερικές και αναπνευστικές
μολύνσεις. Επιπλέον, ο θηλασμός
ωφελεί και τη μητέρα, γιατί η οξυτοκίνη
που εκκρίνεται κατά τη διάρκειά του
προκαλεί συσπάσεις στη μήτρα. Οι
συσπάσεις αυτές συμβάλλουν στο να
επανακτήσει η μήτρα ταχύτερα το
αρχικό της μέγεθος.
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ΕΝΘΕΤΟ
Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Ο όρος σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα καλύπτει μια πληθώρα μολύνσεων, που
παλαιότερα ονομάζονταν αφροδίσια νοσήματα. Οφείλονται σε παθογόνους
μικροοργανισμούς, οι οποίοι μεταδίδονται, κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα περισσότερα
από τα νοσήματα αυτά μεταδίδονται και με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα από τη
μητέρα στο έμβρυο, από τη χρήση αντικειμένων ατομικής υγιεινής και από τη μη τήρηση
κανόνων υγιεινής σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Μερικά από τα νοσήματα αυτά είναι
προς το παρόν ανίατα, όπως για παράδειγμα το AIDS, άλλα είναι ιάσιμα και άλλα, παρόλον
ότι θεραπεύονται, ενέχουν τον κίνδυνον των επιπλοκών (στειρότητα, προδιάθεση για
καρκίνο).Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση των ατόμων που πάσχουν
από τα πιο πάνω νοσήματα και γι’ αυτό γίνονται τεράστιες προσπάθειες σε όλο τον κόσμο για
την πρόληψή τους.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι:

1. Από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα υποφέρουν άνδρες και γυναίκες όλων των
κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων.
2. Τα νοσήματα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εμφανίζουν άμεσα συμπτώματα
(στις γυναίκες κυρίως) και γι’ αυτό πολλές γυναίκες δεν αναζητούν έγκαιρα θεραπεία.
3. Πολλά νοσήματα αφού διαγνωσθούν έγκαιρα μπορεί να θεραπευθούν πλήρως. Όμως,
ορισμένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί αποκτούν ανθεκτικότητα σε ορισμένα αντιβιοτικά λόγω
μεταλλάξεων και γι’ αυτό απαιτείται συνεχής ανανέωση του τύπου των αντιβιοτικών
φαρμάκων.

Τα σημαντικότερα από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα παρατίθενται στον πίνακα
13.2.

Νόσημα Υπεύθυνο μικρόβιο Θεραπεία
AIDS

(Σύνδρομο
ανοσολογικής
ανεπάρκειας)

Ιός HIV Ανίατο. Εμβόλιο δεν υπάρχει

Γονόρροια Βακτήριο Neisseria
gonorrhoeae

Ιάσιμο. Με πενικιλίνη ή άλλο
αντιβιοτικό

Σύφιλη Βακτήριο Treponema
pallidum

Iάσιμο. Με πενικιλλίνη

Έρπης των γεννητικών
οργάνων

Ιός Herpes simplex virus Εμβόλιο δεν υπάρχει. Καμιά μόνιμη
θεραπεία

Ηπατίτιδα Β και C Ιός Hepatitis B και C Ανίατο. Εμβόλιο πρόληψης
υπάρχει μόνο για την ηπατίτιδα Β

Πίνακας  13.2 Τα σημαντικότερα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι η
πρόληψη. Γι’ αυτό, ο καθένας πρέπει να είναι υπεύθυνο άτομο και να προστατεύει τη δική
του ζωή και τη ζωή των άλλων. Τα μέτρα προστασίας από τα νοσήματα αυτά συνοψίζονται
στα ακόλουθα:

 Αποφυγή των πολλών και ανεξέλεγκτων ερωτικών συντρόφων
 Αποφυγή χρήσης αντικειμένων ατομικής υγιεινής άλλων προσώπων
 Αποφυγή επαφής του αίματός σας με αίμα αγνώστου προέλευσης
 Χρήση του προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή
 Σχολαστική τήρηση των κανόνων καθαριότητας
 Η έγκαιρη διάγνωση συνήθως σώζει ζωές και γι’ αυτό ο τακτικός ιατρικός έλεγχος
είναι επιβεβλημένος
 Να είστε πάντοτε ενήμεροι σχετικά με τις οδηγίες πρόληψης που συχνά εκδίδουν
οι αρμόδιοι φορείς υγείας του κράτους.


