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Αμφιγονική Αναπαραγωγή

• Δίοικοι οργανισμοί

• Ο κάθε γονέας έχει το δικό του σύστημα αναπαραγωγής & παράγει 
μόνο ένα είδος γεννητικών κυττάρων, ωάριο ή σπερματοζωάριο

• Η δημιουργία απογόνων γίνεται μετά από την ένωση γαμετών που 
προέρχονται από δύο γενετικά διαφορετικά άτομα

• Μερικά ασπόνδυλα, σπονδυλωτά



Κύκλος Ζωής Εγγενώς Αναπαραγόμενων 
Οργανισμών



Αμφιγονική vs. Αγενούς Αναπαραγωγής

(-) 1. Υψηλό κόστος σε ενέργεια
2. Υψηλό κόστος σε χρόνο
3. Υψηλό βιολογικό κόστος

 «κόστος της μείωσης» 
 δημιουργία ♂ πολλά από τα οποία δεν

αναπαράγονται επιτυχώς 
 μικρός αριθμός απογόνων

4. Πολύπλοκη σεξουαλική συμπεριφορά

(+) Ποικιλομορφία (μέσω της ανακατάταξης & του
ανασυνδυασμού του γονιδιώματος)



ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

• Φυλετικός καθορισμός (Sex determination)
Μηχανισμοί που κατευθύνουν τη φυλετική   

διαφοροποίηση

• Φυλετική διαφοροποίηση (Sex differentiation)
Ανάπτυξη όρχεων & ωοθηκών από αδιαφοροποίητη ή 

αμφιδυναμική γονάδα



Οντογένεση των Γονάδων στα Σπονδυλόζωα

• Κόκκινο: Eπιθηλιακές δομές 
• Μπλέ: Μεσεγχυματικές δομές
• Γραμμώσεις: Γεννητικό έπαρμα (GR : genital ridge)
• WD: Αγωγός Wolff; MD: Αγωγός Müller

MT: Μεσονεφρικά σωληνάρια; UB: ουρητικός κάλυκας; 
CE: σπλαχνικό επιθήλιο



Γεννητικό Έπαρμα & PGCs

A. Γεννητικά επάρματα (*) σε 
διαγονιδιακή ιριδίζουσα πέστροφα. 
Κοιλιακή κάτοψη της σωματικής 
κοιλότητας (το πρόσθιο άκρο του 
ψαριού είναι αριστερά)

Αρχέγονα Γεννητικά Κύτταρα (βέλη)
(Primordial germ cells – PGCs)
B: 70-σωμίτες έμβρυο (14 dpf)

D: έμβρυο στο στάδιο του οφθαλμού (25 
dpf)

(Takeuchi et al., 2002. Biol. Repro., 67, 1087-1092)



Πρωτογενής Φυλετικός Καθορισμός

• Ενδιάμεσο        Γεννητικό        Αδιαφοροποίητη
μεσόδερμα  έπαρμα                    γονάδα

• Ενδόδερμα         PGCs          Bλαστοκυτταρική 
σειρά

D. Wilhelm et al., 2007. Physiological 
Reviews, 87: 1-28 

Mouce (PGCs: black dots)



Ποιος είναι ο ρόλος των δύο διαφορετικών αγωγών ?

 Αγωγός Wolff  
παροχέτευση του εμβρυικού μεσόνεφρου

 Αγωγός Müller
καμία ειδική εμβρυική λειτουργία



Διαφοροποίηση των Αγωγών (1)

1Λόγω της παραγωγής τεστοστερόνης από τα κύτταρα Leydig cells
2Λόγω της απουσίας τεστοστερόνης
3Λόγω της παραγωγής AMH (ή MIF) από τα κύτταρα Sertoli
4Λόγω της παραγωγής οιστραδιόλης από την εμβρυική ωοθήκη

Αγωγός Αρσενικά Θηλυκά
Wolff 1 Επιδιδυμίδα

Εκφορητικός αγωγός
Σπερματοδόχος κύστη

2 Εκφυλισμός

Müller 3 Εκφυλισμός 4 Ωαγωγοί, 
Σάλπιγγες,   
Μήτρα
Τράχηλος, 
Κόλπος



Does femaleness represents the “default” state? 



Κλασσικό μοντέλο φυλετικής διαφοροποίησης 
στα θηλαστικά

Άνθρωπος
 To φύλο καθορίζεται χρωμοσωμικά κατά τη γονιμοποίηση
 Οι πρώτες φυλετικές διαφορές παρατηρούνται κατά την 7η εβδομάδα της κύησης

M. McCarthy & A. Arnold, 2011. Nature Neuroscience,14: 677–683



SRY: Sex-determining Region Y

DHT: 5α-dihydrotestosterone

Indifferent –
Bipotential Gonad

SOX9 

Σύγχρονο μοντέλο φυλετικής 
διαφοροποίησης στα θηλαστικά

 Chromosomal sex
 Gonadal sex
 Phenotypic sex

D. Wilhelm et al., 2007. Physiological Reviews, 87: 1-28 



Aromatization hypothesis



Πηγή: teaching.ncl.ac.uk

Φυλοκαθορισμός στον άνθρωπο

 Το γενετικό φύλο καθορίζεται με τη δημιουργία του ζυγωτού (σύλληψη), με 
βάση τα φυλετικό χρωμόσωμα του σπερματοζωαρίου που συμμετέχει στη 
γονιμοποίηση

 Οι πρώτες φυλετικές διαφορές εμφανίζονται 
κατά τη 7η εβδομάδα της κύησης 

 Το γοναδικό φύλο καθορίζεται κυρίως από την 
παρουσία ή απουσία του γονιδίου SRY, το οποίο 
εδράζεται στο Υ χρωμόσωμα

 Το ανατομικό (φαινοτυπικό φύλο) σχηματίζεται μεταξύ  της 9ης και 13ης

εβδομάδας και καθορίζεται ορμονικά 



Γεννητικό 
έπαρμα

Αμφιδυναμική
γονάδα

Όρχεις

Ωοθήκες

Κύτταρα 
Sertoli

Κύτταρα
Leydig

SF-1

SF-1

AMH

Τεστοστερόνη

Εκφύλιση αγωγού
Müller

Αγωγός    Γεννητικό
Wolff φύμα

Ουρογεννη-
τικός πόρος

DHT

Εσωτερικά και εξωτερικά
γεννητικά όργανα

Θυλακιώδη
Κύτταρα 

Κύτταρα
Θήκης

SF-1

SF-1

Ωοκύτταρα

Αγωγός Müller

Εσωτερικά και εξωτερικά
γεννητικά όργανα

Ο ρόλος των ορμονών



Διαφοροποίηση των Αγωγών (2)



Ανάπτυξη εξωτερικών γεννητικών οργάνων (ανατομικό φύλο)

Υ χρωμόσωμα (+)       Υ χρομόσωμα (-)

7η εβδομάδα

10η εβδομάδα

Πριν την γέννηση Πηγή: Chapter 7. Human Heredity (2006)



 Εμφανίζεται στα ♀ κατά την εφηβεία

 Ρόλος: παρεμποδίζει την «στρατολόγηση» μεγάλου αριθμού ωοθηλακίων

 Η συγκέντρωση της δεν επηρεάζεται από τη φάση του έμμηνου κύκλου

Έχει κάποιο ρόλο η αντιμυλλεριανή ορμόνη 
στα θηλυκά;



Απενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος και 
αντιστάθμιση δόσης (dosage compensation)

Έχουν τα αρσενικά άτομα την μισή ποσότητα γονιδιακών προϊόντων 
(Χ χρωμόσωμα) από ότι τα θηλυκά?

 Σε κάθε σωματικό κύτταρο των XX 
θηλυκών ένα μόνο χρωμόσωμα είναι 
ενεργό

 Το 2ο Χ παραμένει συμπυκνωμένο και 
ανενεργό (μπορεί να είναι της μητέρας 
ή του πατέρα) ως σωματίδιο Barr

 Τα σωματικά κύτταρα των ΧΥ αρσενικά 
δεν περιέχουν σωματίδιο Barr

Υπόθεση Mary Lyon (1961)



 Θηλαστικά: Σε κάθε σωματικό κύτταρο των XX θηλυκών ένα μόνο 
χρωμόσωμα είναι ενεργό (αντιστάθμιση δόσης)

 Drosophila: Το X χρωμόσωμα στα αρσενικά άτομα 
παράγει διπλάσια ποσότητα γονιδιακών προϊόντων 
από αυτή των θηλυκών ατόμων

 C. elegans: Τα γονιδία στα δυο Χ χρωμοσώματα 
έχουν την μισή ενεργότητα από αυτή στο μοναδικό
Χ των αρσενικών ατόμων



Ποικιλομορφίες του αναπαραγωγικού 
συστήματος

 Χρωμοσωμικές διαταραχές του φύλου

 Μη χρωμοσωμικές (ασυμφωνία γενετικού και ανατομικού φύλου)

 Ανεπάρκεια του ενζύμου 21α–υδροξυλάση (υπερβολική παραγωγή 
ανδρογόνων στα επινεφρίδια, αρρενοποίηση του θήλεος εμβρύου, αμφίσημα 
γεννητικά όργανα σε γενετικά θηλυκά άτομα)

 Ανεπάρκεια του ενζύμου 5α-αναγωγάσης, εμποδίζει την μετατροπή της Τ σε 
DHT, αποτυχία στην αρρενοποίηση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων 

 Απουσία λειτουργικών υποδοχέων των ανδρογόνων (σύνδρομο ορχικής 
θηλεοποίησης)





Μηχανισμοί Φυλετικής Διαφοροποίησης

• Γενετικοί

• Ενδοκρινικοί & μοριακοί

• Περιβαλλοντικοί

• Κοινωνικοί



Θερμοκρασιακός καθορισμός του φύλου



Μέγεθος σώματος / Τροφή 

 Benefit of being male – quantity of offspring
 Benefit of being female – regulate quality of offspring

Red deer (Cervus elaphus) Starving pregnant females 
selectively abort male embryos. 
Small daughters may still mate; 
small sons will not acquire a 
harem and will not mate.  
Selection has favored females 
who save their energy, abort 
male embryos when starving, 
and maybe live to reproduce 
next year.



ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ

• Η διαδικασία που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ώριμων γαμετών

• Σπερματογένεση =  η διαδικασία παραγωγής στους όρχεις, 
σπερματοζωαρίων από σπερματογόνια

• Ωογένεση = η διαδικασία παραγωγής στις ωοθήκες ωαρίων 
από ωογόνια



Σπερματογένεση

1

4

2n=46

n=23

n=23

n=23



Διάρκεια των διαφορετικών φάσεων

Μίτωση σπερματογονίων: 16 ημέρες
( 1 δις. και στους δυο όρχεις)

1η Μείωση: 24 ημέρες

2η Μείωση:  5 ώρες

Σπερμιογένεση: 24 ημέρες

ΣΥΝΟΛΟ  64 (70 ± 4) Ημέρες



To σπερματοζωάριο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
B
C
D
E

Plasma membrane (Κυτταρική μεμβράνη)
Outer acrosomal membrane
Acrosome (Ακρόσωμα)
Inner acrosomal membrane
Nucleus (Πυρήνας)
Proximal centriole (Κεντριόλιο)
Rest of the distal centriole
Thick outer longitudinal fibers
Mitochondrion
Axoneme (Αξόνημα)
Anulus (Δακτύλιος)
Ring fibers (Ινίδια)

Head (Κεφαλή)
Neck (Αυχένας)
Mid piece (Ενδιάμεσο τμήμα)
Principal piece (Ουρά)
End piece (Ουρά)                 

http://www.embryology.ch/anglais/cgametogen/spermato03.html



Μορφές σπερματοζωαρίων



Πρόσθια όψη Πλάγια όψη

Ανατομία του ανδρικού 
αναπαραγωγικού συστήματος



1.  Όρχεις
• Ορχικά λοβία (n = 200 – 300)
• Διαφράγματα
• Σπερματικά σωληνάρια
• Διάμεση ουσία (κύτταρα Leydig)

 Σπερματοζωάρια 
 Ανδρογόνα

Ανατομία των όρχεων



Σπερματικά σωληνάρια
• Επιμήκεις εσπειραμένοι σωληνίσκοι μήκους 50 - 70 cm & διαμέτρου 0,12 -

0,30 mm
• Αποτελούνται από ένα βασικό υμένα & τα κύτταρα Sertoli
• Εκβάλλουν μέσω πόρων στο ορχικό δίκτυο
• Εξερχόμενοι από τον όρχι, τα εκφορητικά σωληνάρια σχηματίζουν την 

κεφαλή της επιδιδυμίδας 
• Τα σπερματικά σωληνάρια μέχρι 6 ετών παραμένουν συμπαγή χωρίς αυλό
• Στην ήβη γίνονται πολυέλικτα και αρχίζει η ωρίμανση των κυττάρων Sertoli



2. Επιδιδυμίδες

• Προσωρινές αποθήκες 
σπερματοζωαρίων

• Παραγωγή εκκρίματος

 Διευκολύνει την κίνηση των 
σπερματοζωαρίων

 Παρέχει θρεπτικά συστατικά
 Περιέχει προσταγλανδίνες οι οποίες διεγείρουν τη σύσπαση των λείων 

μυικών ινών της μήτρας και βοηθούν στην προώθηση του σπέρματος
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3. Σπερματικός Πόρος (σπερματαγωγός)
• Συνέχεια της ουράς της επιδιδυμίδας, εκτείνεται μέχρι τη βάση του 

προστάτη, όπου αναστομώνεται με τη σπερματοδόχο κύστη
• Αγωγός ( 45 cm) που οδηγεί τα σπερματοζωάρια στην ουρήθρα και 

καταλήγει στον εκσπερματικό πόρο

4. Σπερματοδόχος κύστη
• Τυφλή προεξοχή του ΣΠ που 

εκκρίνει υγρό (αποτελεί το
60 - 70% του όγκου του σπέρματος)

• Μήκος 4 με 5 cm
• Πλάτος 1,5 με 2,0 cm

 Προσφέρει όγκο στο σπέρμα, το οποίο
βοηθάει στην προώθηση των  
σπερματοζωαρίων προς τα έξω 

 Περιέχει φρουκτόζη, που χρησιμεύει για τη θρέψη των σπερματοζωαρίων
 Περιέχει μια ουσία που προκαλεί πήξη του σπέρματος, αμέσως, μετά την   

εκσπερμάτιση

3

4



5. Προστάτης
• Σχήμα καστάνου
• Διάμετρος 3-4 cm
• Παράγει το προστατικό υγρό (αποτελεί το 30 - 40% του όγκου του 

σπέρματος), το μέσο  δηλαδή όπου θα κινηθούν τα σπερματοζωάρια.

 Μετατροπή του κολλώδους υγρού που παράγεται στις σπερματοδόχους 
κύστεις σε λεπτόρρευστο υγρό, με την επίδραση των προστατικών 
ενζύμων & κυρίως του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA)

 Μετατροπή τεστοστερόνης σε 
διϋδροτεστοστερόνη (DHT)

5



6. Αδένες Cowper ή Βολβουρηθραίοι αδένες
• Μικροί εξωκρινείς αδένες μεγέθους φακής
• Εκβάλλουν στην ουρήθρα με πόρο μήκους 3-4 cm
 Παράγουν διαυγές, παχύρρευστο, αλκαλικό έκκριμα πριν από την 

εκσπερμάτιση το οποίο (i) διατρέφει & λιπαίνει τους αγωγούς & 
(ii) εξουδετερώνει όσα (όξινα) υπολείμματα ούρων έχουν παραμείνει 
στην ουρήθρα

7. Πέος
• Εξωτερικό γεννητικό όργανο

7
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Ωογένεση

Η διαδικασία της ανάπτυξης διακόπτεται στην Πρόφαση I της 1ης μειωτικής
διαίρεσης & η μείωση συνεχίζεται 
 Κατά την Ωορρηξία       (πτηνά & περισσότερα θηλαστικά) ή 
 Μετά τη γονιμοποίηση (πολλά ασπόνδυλα, τελεόστεοι, αμφίβια, ερπετά)



Oocyte maturation in vitro in sea urchins begins with movement of the germinal vesicle to an asymmetric 
(future animal pole) position (A), followed by germinal vesicle breakdown and release of first one polar 

body (B), then a second polar body (C). 

Gary M. Wessel et al. Development 2002;129:4315-4325

Scale bars: in A, 25 μm for A-E; in F to 25 μm in F. gv, germinal vesicle; nco, nucleolus; 
pb(s), polar body(s); pn(s) pronucleus



Η ωογένεση στα πτηνά

Ωορηξία:
Απελευθέρωση του ωαρίου από την ωοθήκη και 
είσοδος στον ωαγωγό όπου γονιμοποιείται  και 
ακολουθεί επένδυση με αλβουμίνη & κέλυφος)



Ανατομία του γυναικείου 
αναπαραγωγικού συστήματος



1. Ωοθήκες
• Αμυγδαλοειδές σχήμα , μήκος 3-4 cm, πλάτος 1,5cm, πάχος 1 cm (άνθρωπος)
• Αποτελείται από τη φλοιώδη (περιέχει τα ωοθηλάκια) & τη μυελώδη μοίρα

 Ωάρια
 Οιστρογόνα
 Προγεστερόνη

1

Ωοθήκες ψαριού



2

2. Ωαγωγός ή σάλπιγγα
• Μυϊκοί, σωληνώδεις σχηματισμοί που έχουν μήκος 10 - 12 cm και καταλήγουν 

στο ελεύθερο ή κωδωνικό στόμιο

• Εξωτερικά καλύπτεται από ορογόνο χιτώνα (στρώμα χαλαρού συνδετικού και 
λιπώδους ιστού και αγγείων)

• Στο μέσο βρίσκεται μυϊκός χιτώνας & εσωτερικά βλεννογόνος 

 Διευκολύνει τη κίνηση του ωαρίου



Το τελικό άκρο των ωαγωγών είναι:

 Αδιαφοροποίητο: στα περισσότερα ψάρια & στα αμφίβια

 Φέρει εξειδικευμένες δομές για την παραγωγή αλβουμίνης
και του κελύφους: Χονδριχθύες, Ερπετά & Πτηνά

 Καταλήγει στην μήτρα, όπου και φυλάσσονται τα αυγά πριν 
εκκολαφθούν ή παραμένουν τα έμβρυα μέχρι την 
ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους:
Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά

Κοτόπουλο

Άνθρωπος



3. Mήτρα
• Ποικίλλει στα διάφορα θηλαστικά

Άνθρωπος
• Κοίλο όργανο σε σχήμα αχλαδιού με μέγεθος 7,5 - 8 cm x 5 cm
• Είναι τοποθετημέη στη μικρή πύελο, ανάμεσα στην ουροδόχο κύστη και 

το ορθοσιγμοειδές έντερο
• Παχιά μυώδη τοιχώματα
• Άφθονα αιμοφόρα αγγεία
• Εσωτερικά επενδύεται από το

ενδομήτριο
• Προς τα άνω επικοινωνεί χάρη  

στα δύο σαλπιγγικά στόμια με
τις σάλπιγγες και με τις ωοθήκες

• Προς τα κάτω προβάλει προς τον κόλπο σχηματίζοντας τον Τράχηλο (4)
ο οποίος παράγει την τραχηλική βλέννη που δρα προστατευτικά έναντι 
των παθογόνων μικροοργανισμών, ενώ ταυτόχρονα δρα επικουρικά στη 
σύλληψη, καθώς διευκολύνει τη δίοδο των σπερματοζωαρίων

3

4
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5. Κόλπος
• Σωληνώδης δομή από ινώδη, συνδετικό, μυϊκό & επιθηλιακό ιστό
• Το πάχος του επιθηλίου αλλάζει υπό την επίδραση των ορμονών  (φάση 

του κύκλου)
• Βρίσκεται πίσω από την ουρήθρα και το τρίγωνο της ουροδόχου κύστης 

και μπροστά από το έντερο
• Το πρόσθιο τοίχωμά του έχει μήκος 6-8 cm, ενώ το οπίσθιο 8-10 cm

 Μυώδης σωλήνας προσαρμοσμένος για την είσοδο του πέους
 Δίαυλος τοκετού κατά την εξώθηση του εμβρύου



6. Βορθολίνιοι αδένες (Bartholin glands)
• Τοποθετημένοι γύρω από το κατώτερο τμήμα του κόλπου, πλαγίως του 

παρθενικού υμένα
• Αποτελούνται από αδενοκυψέλες με βλενοεκκριτικά κύτταρα
• Είναι ομόλογοι των βολβοουρηθρέων αδένων του άρρενος
 Έκκριση υγρού που βοηθά στη λίπανση του κόλπου

7. Αδένες του Skene ή παραουρηθρικοί αδένες
• Τοποθετημένοι γύρω από το στόμιο της 

ουρήθρας
• Αποτελούνται από ψευδοπολύστιβο

κυλινδρικό επιθήλιο
• Είναι ομόλογοι του προστάτη (?)

HLED 403 Human Sexuality



T. J. Greenwell & M. Spilotros, 2015. Nat. Rev. Urol. doi:10.1038/nrurol.2015.230

Ανατομία των περι-ουρηθρικών* & παρα-ουρηθρικών αδένων του Skene σε συνάρτηση 
με την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα στις γυναίκες

*Εκκρίνουν μουκίνες, οι οποίες προστατεύουν την ουρήθρα 
από την  ουρία (ερεθισμός, πιθανή τοξική επίδραση)



8. Αιδείο (έξω γεννητικά όργανα)

• Εφηβαίο
• Μεγάλα και μικρά χείλη
• Πρόδομος του κόλπου
• Κλειτορίδα (ομόλογη του πέους)
• Παρθενικός υμένας



Ανατομία θηλυκού αναπαραγωγικού συστήματος 
σε διάφορα θηλαστικά

2 μήτρες - 0 κόλπος
(Μονοτρήματα)

2 μήτρες - 2 πλευρικοί κόλποι & 1 κοινό
άνοιγμα (3rd middle "vagina" or birth canal)

(Μαρσιποφόρα)

2 μήτρες - 1 κόλπος
(Τρωκτικά & κουνέλια)

Δίχωρος μήτρα - 1 κόλπος
(Χοίροι, Θαλάσσια θηλαστικά, 

ποντίκια, ελάφια)

Δικέρατη μήτρα - 1 κόλπος
(Νυχτερίδες, αγελάδες, άλογα)

1 μήτρα - 1 κόλπος
(Πρωτεύοντα)

McGraw-Hill, 2003

Κόλπος

Μήτρα

Ωαγωγός



Εσωτερικό
περιβάλλον

Εξωτερικό
περιβάλλον

ΚΝΣ / Υποθάλαμος

GnRH

Υπόφυση 

FSH / LH-RH

Ωοθήκες Όρχεις

Ωάρια Σπέρμα

Οιστρογόνα/Ανδρογόνα
Γεσταγόνα Ανδρογόνα

Ήπαρ

Vtg

• 2γενη φυλετικά
χαρακτηριστικά

• Αύξηση
• Μεταβολισμός

Ορμονική Ρύθμιση για τον Συγχρονισμό του Αναπαραγωγικού Κύκλου

Φερομόνες

Βράγχια
Νεφρά



Οίστρος vs. Έμμηνος κύκλος

 Έμμηνος κύκλος
• Πρωτεύοντα (πίθηκοι, γορίλες, άνθρωποι)
• Συνεχής σεξουαλική δραστηριότητα
• Πάχυνση του ενδομητρίου πριν την ωορρηξία και
• Αποσύνθεση και εκκένωση του ενδομητρίου αν δεν επέλθει 
η γονιμοποίηση

 Οίστρος
• Υπόλοιπα θηλαστικά
• Τα θηλυκά είναι δεκτικά στα αρσενικά μόνο σε αυτό το/τα 
σύντομο/α χρονικό/α διάστημα/τα
• Το ενδομήτριο απορροφάται από την μήτρα



 Άνοιστρος: το στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου το αναπαραγωγικό 
σύστημα είναι σε αδράνεια
 Πρόοιστρος* - οίστρος** - μεσοίστριο*** διάστημα  (αφορά σε ζώα που δεν 
έχουν ζευγαρώσει)
 Πρόοιστρος  - οίστρος- δίοιστρος **** (ζώα που έχουν ζευγαρώσει αλλά δεν 
έχουν γονιμοποιηθεί) 
 Πρόοιστρος – οίστρος – κυοφορία - γαλουχία   (ζώα που έχουν γεννήσει)

*Tο στάδιο που αναπτύσσονται τα ωοθυλάκια
**Tο στάδιο που τα ωοθυλάκια, φτάνουν στη μεγαλύτερη διάμετρο τους και όπου  

πραγματοποιείται η σύζευξη 
***Το στάδιο που παρεμβάλλεται μεταξύ 2 διαδοχικών οίστρων

****Το στάδιο που έπεται του οίστρου και της ωοθυλακιορρηξίας



Μερικά παραδείγματα

Ηλικία
εφηβείας

Κύκλος Διάρκεια 
οιστρικού

κύκλου

Διάρκεια 
οίστρου

Αγελάδα 6 – 12
μήνες

Πολυ-οιστρικός 19 - 23 
ημέρες

12- 18 
ώρες

Πρόβατο 5 - 7 
μήνες

Εποχικός 14 - 19 
ημέρες

24 - 36 
ώρες

Xοίρος 4 - 8 
μήνες

Πολυ-οιστρικός 19 - 23 
ημέρες

48 - 72 
ώρες

Άλογο 12 - 15 
μήνες

Εποχικός 10 - 37 
ημέρες

3 – 8 
ημέρες

Άνθρωπος 9 - 16 έτη Έμμηνος



Ο Έμμηνος Κύκλος

FSH         Αύξηση ωοθυλακίου 
& παραγωγή E2

Ε2 GnRH LH

LH           Ωορρηξία

Ωχρό σωμάτιο         PRG, Ε2

1. Εμμηνορρυσιακή φάση
2. Παραγωγική φάση  

(Θυλακική)
3. Εκκριτική φάση (Ωχρική)



1. Έμμηνος ρύση (Day 1)
• Εκφύλιση τμήματος του ενδομητρίου
• Σχηματισμός εμμήνου απεκκρίματος

2. Θυλακική φάση
• Αύξηση FSH & LH (D3)
• Αύξηση μερικών ωοθυλακίων &
• Παραγωγή E2 που οδηγεί σε
• Επούλωση & πάχυνση του ενδομητρίου

• D3-D10: Τα περισσότερα ωοθυλάκια
που αναπτύχθηκαν αρχίζουν να εκφυλίζονται
(ατρητικά ωοθυλάκια)

• Ένα (1-3) μόνο ωοθυλάκιο συνεχίζει την ωρίμανση (ώριμο ή γραφιανό
ωοθυλάκιο)

• Έκκριση οιστρογόνων & παραγόντων καταστολής της FSH



• D13-D14: Η αύξηση της E2 διεγείρει
την παραγωγή GnRH από την υπόφυση και 
την έκκριση LH, η οποία προκαλεί

• Ωορρηξία, απελευθερώνοντας το 
ωοκύτταρο από την ωοθήκη

• Αν δεν γονιμοποιηθεί άμεσα θα πεθάνει



3. Ωχρική φάση
• Τα υπολείμματα του διαρραγέντος ωοθυλακίου τα οποία απελευθέρωσε 

το ωοκύτταρο κατά την ωορρηξία σχηματίζουν το

Ωχρό σωμάτιο
• Παράγει προγεστερόνη 
(& οιστρογόνα στα πρωτεύοντα)

• Διεγείρει την μήτρα για να ξεκινήσει την τελική διαδικασία ωρίμανσης 
και την προετοιμάζει για την κυοφορία

• Αν δεν γονιμοποιηθεί το ωάριο
 Το ωχρό σωμάτιο εκφυλίσετε
 Οι ορμόνες του δεν εκκρίνονται
 Προκαλείται αποσύνθεση του ενδομητρίου, και 
 Αρχίζει ο σχηματισμός του απεκκρίματος του επόμενου κύκλου

http://www.youtube.com/watch?
v=nLmg4wSHdxQ



Γονιμοποίηση

http://www.youtube.com/watch?
v=_5OvgQW6FG4



Γονική φροντίδα  - παραδείγματα

https://www.youtube.com/watch?v=fsn00Ggo048

https://www.youtube.com/watch?v=LBzirqiU_uw

https://www.youtube.com/watch?v=MsHCqrrU-Gk

https://www.youtube.com/watch?v=B91tozyQs9M

(Puffer Fish Creates This Blue Water Art)



Αναπαραγωγικά Πρότυπα

• Ωοτόκα : Γεννούν αυγά (εσωτερική ή εξωτερική 
γονιμοποίηση)

• Ωοζωοτόκα : Συγκρατούν τα αυγά στο σώμα τους, τα έμβρυα 
διατρέφονται από τη λέκιθο που είναι αποθηκευμένη στο 
αυγό & γεννούν ζωντανά άτομα

• Ζωοτόκα : Τα ωάρια αναπτύσσονται στους ωαγωγούς ή στη 
μήτρα, τα έμβρυα διατρέφονται από τη μητέρα & γεννούν 
ζωντανά άτομα


