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• Ένα ώριμο ωάριο απελευθερώνεται από ένα 
ωοθυλάκιο.

• Το ωάριο περιβάλλεται από θρεπτικά συστατικά, 
στο άκρο της σάλπιγγας. 

• Τα σπερματοζωάρια φτάνουν στο ωάριο και 
προσπαθούν να το διαπεράσουν. Ένας θα είναι 
ο νικητής. Μόλις  το σπερματοζωάριο 
διαπεράσει τη μεμβράνη του ωαρίου  αλλάζει η 
χημική σύνθεση του ωαρίου  και έτσι 
αποκλείονται  όλα τα άλλα ωάρια.

• Οι πυρήνες του θηλυκού και του αρσενικού 
κυττάρου συναντώνται. 



• Την 1η μέρα το αρχικό κύτταρο διαιρείται σε δύο 
πανομοιότυπα κύτταρα.

• Το γονιμοποιημένο ωάριο(μορίδιο) καθώς 
μετακινείται κατά μήκος της σάλπιγγας για άλλες 
δύο ή τρεις μέρες συνεχίζει να διαιρείται.

• Η σάλπιγγα προχωρώντας στενεύει. Μέχρι τώρα 
το σημείο αυτό ήταν ερμητικά κλειστό  αλλά την 
4 ή 5 ημέρα μετά την ωορρηξία ανοίγει για να 
μπορέσει η βλαστοκύστη να περάσει.

• Φτάνοντας στην μήτρα μετά από 6-7 ημέρες το 
έμβρυο εγκαταλείπει το κέλυφος του και 
προσκολλάται στο βλεννογόνο της μήτρας που 
έχει ήδη προετοιμαστεί.





• Μέρος των κυττάρων του 
γονιμοποιημένου ωαρίου τα οποία έχουν 
διαιρεθεί θα δημιουργήσουν το έμβρυο και 
τα υπόλοιπα τον πλακούντα. 

• Ο πλακούντας αποτελεί ένα είδος 
κέντρου εφοδιασμού, απ΄ όπου το έμβρυο 
αντλεί οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες. 
Επίσης οι άχρηστες ουσίες του 
μεταβολισμού μεταφέρονται μέσω του 
πλακούντα από το αίμα του εμβρύου στο 
αίμα της μητέρας



• Ο πλακούντας εμποδίζει τις περισσότερες 
βλαβερές ουσίες να περάσουν στο 
έμβρυο. Μερικά όμως τοξικά φάρμακα, ο 
ιός της ερυθράς τον διαπερνούν.

• Το αίμα του εμβρύου και της μητέρας του 
δεν αναμειγνύονται αλλά ανήκουν σε 
ξεχωριστά κυκλοφοριακά συστήματα. Όσο 
μεγαλώνει το έμβρυο μεγαλώνει και ο 
πλακούντας και κατά τον τοκετό ζυγίζει 
περίπου 0,5 kg και διάμετρο 20 εκ.





• Ο ομφάλιος λώρος είναι ο συνδετικός 
αγωγός που μέσω του πλακούντα συνδέει 
το έμβρυο  με τη μητέρα του.

• Περιέχει μια φλέβα και δύο αρτηρίες που 
μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες 
από τον πλακούντα στο έμβρυο καθώς 
επίσης και τις άχρηστες ουσίες του 
μεταβολισμού από το έμβρυο προς τον 
πλακούντα για να αποβληθούν στο αίμα 
της μητέρας.



• Κατά τον τοκετό το μήκος του είναι 
περίπου 50 εκ. 

• Είναι  ένας ευλύγιστος σωλήνας που  
αντέχει σε αρκετά ισχυρή πίεση αίματος. 

• Εμποδίζει το σχηματισμό θηλιάς και 
διευκολύνει το έμβρυο στις κινήσεις του.



• Ο αμνιακός σάκος είναι ένας λεπτός και 
διαφανής σάκος που περιβάλλει το 
έμβρυο.

• Είναι γεμάτος με υγρό το αμνιακό υγρό ή 
άμνιο περίπου ενός κιλού μέχρι το τέλος 
της εγκυμοσύνης.

• Το αμνιακό υγρό προστατεύει το έμβρυο 
από κακώσεις και του επιτρέπει να 
κινείται.

• Μεγαλώνει μαζί με το έμβρυο και γεμίζει το 
χώρο της μήτρας που μεγαλώνει και αυτή.
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