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ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ  
HMEΟΖΠΗΩΛ – ΔΠΞΔΟΗΛΩΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΩΛ ΙΘΔΗΩΛ  

ΞΔΚΞΡΖ 24 ΗΝΛΗΝ 2021  
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΓΗΔΗΛΖ 

 
 

Δνδεικηικές απανηήζεις 
 

ΘΔΚΑ Α 
 

Α1. α-Ι ,β-Ι ,γ-Π ,δ-Π ,ε-Π  
Α2.  α) 7 , β) 6  , γ) 8  , δ) 3  , ε) 9 , ζη) 5 

Α3.  1-γ, 2-δ , 3-ε , 4-α 
 

 
ΘΔΚΑ Β 

 
Β1. Η πξόζιεςε ηνπ λεξνύ γίλεηαη κε ηε κνξθή λεξνύ, δηαθόξσλ πγξώλ, ηξνθώλ, 

θξνύησλ θαη ιαραληθώλ (ζει. 69 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

 
Β2. Τέζζεξα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη: α) ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο, β) ε 

πγξαζία , γ) ε ζεξκνθξαζία θαη δ) ε ειηαθή αθηηλνβνιία (ζει. 49 ζρνιηθνύ βηβιίνπ-
επηινγή εθ ησλ 7 δηαζέζηκσλ επηινγώλ). Τέζζεξα ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο 

είλαη: α) ε θαηνηθία, β) ε κόξθσζε, γ) ε δηαηξνθή θαη δ) ε ςπρνινγία (ζει. 50 ζρνιηθνύ 
βηβιίνπ- επηινγή εθ ησλ 10 δηαζέζηκσλ επηινγώλ) 

 
Β3.  Τν ζύλνιν ησλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη αηδνίν 

(ζει. 154 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Τν αηδνίν απνηειείηαη από: α) ην εθήβαην, β) ηα δύν κεγάια 
ρείιε γ) ηα δύν κηθξά ρείιε δ) ηελ θιεηηνξίδα ε) ηνλ πξόδνκν ηνπ θνιενύ ζη) ηνπο 

βνιβνύο ηνπ πξνδόκνπ δ) ηνπο κεγάινπο αδέλεο ηνπ πξνδόκνπ (ζει. 154 ζρνιηθνύ 
βηβιίνπ) 

 
Β4. Τν δίθηπν ζσιήλσλ δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα κή βξίζθεηαη 

θνληά ζην δίθηπν απνρέηεπζεο.Επίζεο ην λεξό κέζα ζηνπο ζσιήλεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ππό πίεζε θαη ζπλερή ξνή (ζει. 71 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 

ΘΔΚΑ Γ 
 

Γ1. α) Τν ηαθηηθό βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ ζπκβάιιεη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο Οδνληηθήο 
Μηθξνβηαθήο Πιάθαο (ζει. 83 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Γλσξίδνπκε όηη ηα κηθξόβηα ηεο 

νδνληηθήο πιάθαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δπκώλνπλ νξηζκέλα είδε πδαηαλζξάθσλ θαη 
θπξίσο ηελ ζαθραξόδε θαη λα δεκηνπξγνύλ νμύ, ην νπνίν επηδξά ζην δόληη θαη πξνθαιεί 

ηεξεδόλα (ζει. 81 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
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Γ2. α) Σε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πηέζεσο (760mm Hg) ην CO2 εληνπίδεηαη 

ζε πνζνζηό 0,03% (ζει. 51 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 

β) Με ηελ αύμεζε ηνπ CO2 ηεο αηκόζθαηξαο ζα πξνθιεζεί αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε (ε 
αιινίσζε ηεο ζύζηαζε ηνπ αέξα από ηελ παξνπζία νπζηώλ (ζηεξεώλ, πγξώλ ή αεξίσλ), 

νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ησλ ίδησλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 
αηκνζθαηξηθνύ αέξα ή νπζηώλ μέλσλ πξνο απηόλ (ζει. 55 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

 
γ) Τν πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο απν αλζξσπνγελείο πεγέο είλαη κεγαιύηεξν ζηηο 

αζηηθνβηνκεραληθέο πεξηνρέο, όπνπ ζπλππάξρνπλ νη θύξηεο πεγέο ξύπαλζεο όπσο: 

βηνκεραλία, ζπγθνηλσλία, νηθηαθή ζέξκαλζε (ζει.56 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 

Γ3. α)  Ο ηόο HIV πξνζβάιιεη θαη θαηαζηξέθεη ηα θύηηαξα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ 
άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ (ιεκθνθύηηαξα). Πξνζβάιιεη επίζεο  ηα θύηηαξα ηνπ Κεληξηθνύ 

Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο (ζει.42 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
β) Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπρλόηεηα ησλ ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελσλ 

λνζεκάησλ είλαη (επηινγή 7 από ηα δηαζέζηκα 10): 
-Άηνκα κε αζπκπησκαηηθή λόζν 

-Δηάδνζε ηεο νκνθπινθηιίαο 
-Σπρλή αληαιιαγή εξσηηθώλ ζπληξόθσλ 

-Πξώηκε έλαξμε ηεο εξσηηθήο δσήο 
-Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθνύ πξνθπιαθηηθνύ από ηα αληηζπιιεπηηθά ράπηα 

-Μεηαθίλεζε πιεζπζκώλ 
-Απνηπρία ζεξαπεπηηθήο αγσγήο 

(ζει.41 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

 
ΘΔΚΑ Γ 

 
Γ1. α) Ο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο πνπ εθάξκνζε ε γπλαίθα ζε αηνκηθό επίπεδν 

νλνκάδεηαη check-up (ζει. 29 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
β) Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξόιεςεο εληάζζεηαη ζηε δεπηεξνβάζκηα πξόιεςε (ζει. 

19 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 

Γ2. α) Με βάζε ηε ρξνληθή ζεηξά, ηα ηξία ζηάδηα εμέιημεο ησλ ινηκνδώλ λνζεκάησλ 
είλαη: 

i) κόιπλζε: ε είζνδνο ηνπ κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ πγηή άλζξσπν. 
ii) ρξόλνο επώαζεο: ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν, ελώ ν κηθξννξγαληζκόο ππάξρεη 

ζηνλ νξγαληζκό, δελ εκθαλίδνλαη ζπκπηώκαηα. 
iii) ινίκσμε: ε εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο, ώο απνηέιεζκα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ ινηκώδνπο παξάγνληα. 

(ζει.36 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
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β) Η θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκνδώλ λνζεκάησλ επηηπγράλεηαη κε: 
i) ηελ εμνπδεηέξσζε ή κείσζε ηεο πεγήο κόιπλζεο. 

ii) ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ησλ ινηκνγόλσλ παξαγόλησλ 
iii) ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ. 

(ζει. 32 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 
 

γ) Η αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ απνηειεί ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν εμαθάληζεο 
ησλ ινηκνδώλ λνζεκάησλ. Όηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ έρεη εκβνιηαζηεί 

(είλαη δειαδή άλνζν), ν ινηκνγόλνο παξάγνληαο δελ βξίζθεη πξόζθνξν έδαθνο γηα λα 
αλαπηπρζεί θαη εμαθαλίδεηαη (ζει. 32 ζρνιηθνύ βηβιίνπ).  

 
Γ3.  
α) Η πηζαλόηεξε αζζέλεηα είλαη ε ζαικνλέιισζε , ε νπνία πξνθαιείηαη απν ην βαθηήξην 

ηεο ζαικνλέιιαο. Η ζαικνλειιώζεηο κεηαδίδνληαη κε πξόζιεςε ηνπ κηθξνβίνπ από ην 
ζηόκα (κνιπζκέλε ηξνθή, λεξό, πνηά) θαη κεηαδίδνληαη από δώα ζε άλζξσπν ή απν 

άλζξσπν ζε άλζξσπν. Σπλήζεηο πεγέο κόιπλζεο γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ηα αθάζαξηα 
λεξά, πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ππνλόκνπο, ηα ζαιάζζηλά κύδηα, ην θξέαο ησλ 

πνπιεξηθώλ θαη ηα απγά ηνπο, νη αζζελείο θαη νη κηθξνβηνθνξείο (ζει. 38 ζρνιηθνύ 
βηβιίνπ). 

 
β) Η πξνθύιαμε επηηπγράλεηαη κε απνθιεηζκό ηεο νδνύ κεηάδνζεο, κε απνιύκαλζε ηνπ 

λεξνύ, παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο πγεηνλνκηνθό έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαη απνκάθξπλζε 
ησλ κηθξνβηνθνξέσλ απνρόξνπο δνπιεηάο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηξόθηκα θαη δηαθίλεζε 

ηξνθίκσλ (ζει 38 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 
 

 
 

Σρνιηαζκόο ζεκάησλ: Τα ζέκαηα ήηαλ ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο βαηά, κε θιηκαθνύκελε 

δπζθνιία. Οη απαληήζεηο ζηεξίδνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν. Σπλνιηθά νη θαιά 
πξνεηνηκαζκέλνη καζεηέο κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ πςειή βαζκνινγία.  
 

Ρις απανηήζεις επιμελήθηκε ο Θαθηγηηής: 

Γερακόποσλος Σ. Αθανάζιος, MSc 
 

 


