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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΛ 

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΕΝΟΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλέξετε  τη σωστή πρόταση: 

1. Ο αυχένας του σπερματοζωαρίου βρίσκεται: 

α. Μεταξύ κεφαλής και ουράς 

β. Μεταξύ σώματος και ουράς 

γ. Μεταξύ σώματος και κεφαλής 

δ. Στην κάτω άκρη του. 

2. Μια επιδιδυμίδα έχει: 

α. Μήκος 5-6 εκατοστά του μέτρου 

β. 10-12 λοβία 

γ. Κεφαλή-Αυχένα-Σώμα-Ουρά 

δ. Χείλος 

3. Ο σπερματικός πόρος: 

α. Λέγεται αλλιώς σπερματικός τόνος 

β. Φτάνει μέχρι τη βάση του προστάτη 

γ. Διακρίνεται σε 5 λοβία 

δ. Έχει μήκος 40-50 μικρόμετρα 
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4. Η πόσθη είναι: 

α. Δερματική πτυχή του πέους 

β. Καλύπτει τα σηραγγώδη σώματα 

γ. Ονομάζεται και βάλανος 

δ. Βρίσκεται μέσα στη μικρή πύελο 

 

5. Η τεστοστερόνη 

α. Παράγεται στη πόσθη 

β. Παράγεται στη βάλανο 

γ. Παράγεται στους  όρχις 

δ. Παράγεται στον προστάτη 

Α2. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή 
λανθασμένες (Λ) 

1. Η τονική μοίρα του σπερματικού πόρου ξεκινάει από το κάτω 
πόλο του όρχεος. 

2. Η τεστοστερόνη βοηθάει στην ανάπτυξη του γεννητικού 
συστήματος του άνδρα. 

3. Κάθε όρχις εξωτερικά αποτελείται από μυικό τοίχωμα. 

4. Ο σπερματικός τόνος περιλαμβάνει τη βουβωνική και τονική 
μοίρα του σπερματικού πόρου. 

5. Ο προστάτης αδένας βρίσκεται μέσα στη μεγάλη πύελο 
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ΘΕΜΑ Β 

1. Αναφέρετε τα όργανα από τα οποία αποτελείται το γεννητικό 
σύστημα του άρρενος. 

2. Περιγράψτε την ανατομική κατασκευή των όρχεων. 

3. Από ποιες μοίρες (ονομαστικά) αποτελείται ο σπερματικός 
πόρος. 

4. Περιγράψτε την ανατομική κατασκευή του πέους. 

5. Ποιος είναι ο ρόλος του προστάτη; 

ΘΕΜΑ Γ 

1. Δίνεται το σχήμα : 

Να σημειωθούν πάνω στο σχήμα τα όργανα του γεννητικού 
συστήματος που εμφανίζεται στην εικόνα: 

1. Επιδιδυμίδα 

2. Ορχις 

3. Σπερματικός πόρος 

4. Σπερματοδόχος κύστη 

5. Εκσπερματικός πόρος 

6. Προστάτης αδένας 

7. Πέος 

8. Ουρήθρα 
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9. Σηραγγώδες σώμα  

10. βάλανος 

11. πόσθη  

12. ακροποσθία 
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2. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας αντιστοίχισης. 

 Η αντιστοίχιση δεν είναι μονοσήμαντη. 

ΜΗΚΟΣ/ΠΛΗΘΟΣ                                                 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ 

α. 4-5 cm                                                               1. Όρχεις 

β. 5-6 cm                                                               2. Πέος 

γ. 40-50 cm                                                           3. Σπερματικοί πόροι 

δ. 2 cm                                                                   4. Σπερματοδόχες κύστεις 

ε. 100.000.000/ml                                               5. Εκσπερματικούς πόρους 

ζ. 2                                                                          6. Σπερματοζωάρια 

η. 1                                                                         7. Επιδιδυμίδες 

                                                                                8. Σώμα επιδιδυμίδας 

                                                                                9. Προστάτης αδένας 
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ΘΕΜΑ Δ 

Ο κ. Μάρκος είναι παντρεμένος με την κα. Σοφία περίπου πέντε 
χρόνια. Το ζευγάρι είναι μέχρι στιγμής  άτεκνο παρ΄ όλο που 
επιθυμεί την απόκτηση απογόνων. Εξετάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τους Ιατρούς έδειξαν ότι η κα. Σοφία 
είναι απολύτως υγιής και δεν εμφανίζει οποιοδήποτε ανατομικό 
και λειτουργικό πρόβλημα στο αναπαραγωγικό της σύστημα. Οι 
αντίστοιχες εξετάσεις του κ. Μάρκου έδειξαν ολιγοζωοσπερμία, 
δηλαδή μικρότερο πλήθος σπερματοζωαρίων από το φυσιολογικό 
κατά την εκσπερμάτωση, ενώ εμφανίζει και υποσπερμία, δηλαδή 
μικρότερο του φυσιολογικού όγκο σπέρματος.  

Α. Ποιες θα ήταν οι επόμενες εξετάσεις που θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουν οι ιατροί-ανδρολόγοι  για να εντοπίσουν 
το/τα αίτια της υπογονιμότητας  του κ. Μάρκου; 

Β. Οι εξετάσεις του κ. Μάρκου έδειξαν φτωχό δίκτυο Haller και 
μειωμένη παραγωγή προστατικού υγρού. Σε ποια όργανα του 
γεννητικού συστήματος του κ. Μάρκου εντοπίζεται η 
υπογονιμότητά του σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
τελευταίων εξετάσεών του; 

Γ. Με ποιο τρόπο η ορμόνη που ευθύνεται για την απώλεια των 
τρίχων από το τριχωτό της κεφάλης του κ. Μάρκου έχει 
επηρεάσει και το δέρμα του και τις ουσίες που αυτό παράγει; 

 


